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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou středních odborných škol, konkrétně středních 

uměleckých škol ukončených maturitní zkouškou. V České republice je poměrně hustá síť 

těchto škol, nicméně z pohledu pedagogiky je nedostatečně prozkoumaná. Cílem teoretické 

části práce je popsat umělecké vzdělávání na středních školách v České republice, uvést 

podoby výtvarných oborů na středních školách, organizaci výuky a kurikulární dokumenty 

středních uměleckých škol. Práce se dále zabývá otázkami počtu uměleckých škol v ČR, 

kvalifikací učitelů na těchto školách a počty přijímaných žáků na tyto školy. Didaktická část 

práce se bude věnovat kvalitativnímu výzkumu zaměřeného na podobu grafického designu, 

jako nejčetnějšího oboru zastoupeného na středních odborných školách uměleckých. Cílem 

výzkumu je popsat skutečný stav na vzorku SOŠ uměleckých s oborem grafický design. Dle 

předem stanovených kritérií se zaměřuji na specifika SOŠ uměleckých a následně 

porovnávám na vzorku škol přijímací řízení ke studiu, ukončení studia, zastoupení 

odborných předmětů v učebních plánech, složení pedagogů a nepedagogů a komisionální 

zkoušky. Součástí jsou i rozhovory s aktéry školy, obsahově se vztahující ke zvoleným 

kritériím kvalitativního výzkumu. Výsledkem výzkumné části jsou shrnutá data z kritérií. V 

praktické části bude představen autorský modelový plán učiva, inspirovaný kritérii 

uvedenými ve výzkumné části práce. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

střední umělecká škola, umělecké vzdělávání, rámcový vzdělávací program, školní 

vzdělávací program, výtvarné obory, učební plán 

  

  

   

 



 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis deals with the issue of secondary vocational schools, specifically 

secondary art schools completed by the graduation exam. The Czech Republic has a 

relatively dense network of these schools, however, from the point of view of pedagogy it is 

insufficiently researched. The aim of the theoretical part of the work is to describe art 

education at secondary schools in the Czech Republic, to state the forms of art disciplines at 

secondary schools, the organization of teaching in specific forms of art studies and the 

curriculum of subjects. The work also deals with issues of the number of art schools in the 

Czech Republic, with the qualifications of teachers at these schools and the number of pupils 

admitted to these schools. The didactic part of the work will be devoted to qualitative 

research focused on the form of graphic design, as the most numerous form of art study 

represented at secondary vocational art education. The aim of the research is to describe the 

real situation in a sample of secondary vocational schools with the field of graphic design. 

According to predetermined criteria, I focus on the specifics of secondary vocational schools 

and then compare the sample of schools admission to study, graduation, representation of 

vocational subjects in curricula, the composition of teachers and non-teachers and 

commission exams. It also includes interviews with school actors, related to the selected 

criteria of qualitative research. The model plan of the curriculum created by the author of 

this thesis will be presented in the practical part, inspired by the criteria stated in the research 

part of the work. 

KEYWORDS 

secondary vocational education; art education; curricular documents; Art studies, study 

plan 
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Úvod 

Zastoupení výtvarných oborů na středních odborných školách je v České republice 

velmi obsáhlé. Vedle středních odborných škol uměleckých či uměleckoprůmyslových 

poskytující různé výtvarné obory, je řada škol, kde je pouze jediný výtvarný obor. Proto je 

v této práci zahrnut jen vzorek škol ukončených maturitní zkouškou, které nabízejí alespoň 

dva a více výtvarných oborů. Je téměř nemožné zahrnout každou střední školu s výukou 

uměleckého oboru. V diplomové práci se proto budu zabývat pouze úplným středním 

odborným vzděláním, školami s výtvarnými obory.  

V práci se několikrát objeví výrazy umění, umělecké vzdělávání apod. I zde budu 

více konkrétní a budu se zabývat pouze výtvarným uměním. Tedy nebudu se zmiňovat o 

jiných formách či oborech umění, například hudbě, tanci, literatuře apod.  

Jakožto absolventka střední odborné školy zaměřené na grafický design jsem se 

rozhodla přiblížit tématiku středních uměleckých škol a podoby oborů v této práci. Cesty 

mé a cesty mých spolužáků se po absolvování střední školy rozešly a přesto, že je škola 

zaměřená na výuku grafického designu, spadá pod tento studijní program mnoho předmětů, 

které nabídnou i jiné možnosti než jen práci v grafickém odvětví. Jako studentka této školy 

jsem se příliš nezabývala vnitřní charakteristikou uměleckých škol, a i proto jsem si téma 

vybrala, abych se dozvěděla více o tom, co je v pozadí těchto škol. Například dokumenty, 

podmínky a možnosti, které umělecká škola má. 

V teoretické části práce popíši umělecké vzdělávání, jeho historii, současnost, 

strukturu výuky na těchto školách, podoby výtvarných předmětů, jejich obsahy a 

vzdělávací plány. Též zahrnu kvalifikaci učitelů působící na těchto školách, podmínky pro 

přijetí žáků, ukončení studia a možnosti žáků po absolutoriu.  

Didaktická část je zaměřena na výzkum uměleckých škol. Podle kritérií zkoumám 

učební plány, školní vzdělávací programy, přijímací řízení, kvalifikaci učitelů, maturitní 

zkoušky a zkoušky komisionální. Součástí jsou i rozhovory se studenty vybraných škol.  

V praktické části vytvářím vlastní učební plán a popisuji, ne příliš lehký, postup, 

který za tvorbou plánu stojí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Umělecké vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR 

Uměleckým vzděláváním se rozumí jak vzdělávání v uměleckých oborech, tak 

vzdělávání prostřednictvím umění. Umělecké vzdělávání na středních odborných školách 

řadíme mezi formální vzdělávání. Formálním označujeme to, které probíhá ve školní 

instituci a vede k dosažení určitého stupně vzdělání a neformálním pak to, které nepatří do 

rámce zavedeného školského systému. 

S uměleckým vzděláváním souvisí umělecká výchova či v nižší sekundární úrovni 

(ISCED 2) nejčastěji používaný výraz výtvarná výchova. Pro uměleckou výchovu lze 

použít i synonymum estetická výchova, kterou stejně jako výtvarnou výchovu můžeme 

zařadit mezi předměty všeobecného vzdělávání. V pedagogickém slovníku (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003) je estetická výchova (u pojmu umělecká výchova) definována 

takto: „Rozvíjení uměleckého pohledu na svět a rozvíjení umělecké tvořivosti výrazovými 

činnostmi.“ Výtvarná výchova učí žáky výtvarným dovednostem a vizuálnímu zkoumání 

prožitku, seznamuje žáky s vizuálními médii, lidskými artefakty a rozvíjí produktivní i 

myšlenkovou výtvarnou činnost formou uměleckých technik na různých tématech. Jistě by 

se definice všech těchto výrazů dala obsáhnout více, ale účelem této práce není podrobný 

popis těchto výchov, ale jejich navázání a prohloubení nabytých zkušeností z těchto 

předmětů na středních odborných školách. 

 S uměleckým vzděláváním se můžeme setkat ve všech úrovních vzdělávacího 

systému v ČR. V ISCED 0, tedy v mateřských školách, se přímo nejedná o výtvarné 

vzdělávání dětí, ale je důležitou součástí rozvíjení osobnosti dítěte a je v rámcovém 

vzdělávacím programu popsáno v obecné rovině a nabízí rozpracované výtvarné činnosti 

pro pedagogy. V ISCED 1 a 2, tedy na základních školách a nižších ročnících víceletých 

gymnázií je výtvarná výchova zařazena jako povinná součást vzdělávání. Škola může 

zařadit i doplňující vzdělávací obory, např. filmovou/audiovizuální výchovu jako další 

nepovinný vyučovací předmět. Přesto, že na základních školách je dotováno pouze šest 

hodin výtvarné výchovy na 1. stupni a šest hodin na 2. stupni, zájem o středoškolské 

umělecké obory stoupá (podrobněji se tímto tématem zabývám v kapitole 2.2.). Střední 

školy spadají pod ISCED 3, zároveň s vyššími ročníky gymnázií, a zde už se nám umělecké 
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vzdělávání může ztrácet. Na čtyřletých gymnáziích jsou umělecké obory povinné jen v 1. 

a 2. ročníku (v 6. a 7. ročníku osmiletého cyklu a ve 4. a 5. ročníku šestiletého cyklu) s tím, 

že se žáci rozhodují pouze pro jeden umělecký obor, tedy buď hudební nebo výtvarnou 

výchovu. Škola může žákům poskytnout doplňující vzdělání v těchto oborech například 

formou seminářů, které si žáci dobrovolně vybírají. Na střední škole si uchazeč volí obor, 

který chce studovat. Umělecké vzdělávání je tedy jen na středních uměleckých školách a 

oborech. Může se objevit i na jiném typu střední školy, zaměřené například na ekonomiku, 

ale pouze jako vedlejší vzdělávací předmět. Neumělecké střední školy často nemají v 

rámcovém vzdělávacím programu výtvarné předměty. V následujících úrovních, tedy 

ISCED 4 – 6, je to obdobné jako u ISCED 3. (Umělecké vzdělávání - NÚV, online, cit. 

10.10.2020) 

Pro přehlednost zde ještě uvádím úrovně vzdělávacího systému pro umělecké obory 

v České republice:  

● Základní umělecké školy – poskytují základy uměleckého vzdělávání ve výtvarném 

oboru a dalších uměleckých oborech, neposkytují stupeň vzdělání. 

● Mateřské školy – výtvarné aktivity jsou realizovány v rámci pěti vzdělávacích oblastí: 

dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. 

● Základní školy – oblast Umění a kultura je jednou z devíti vzdělávacích oblastí. 

Zahrnuje i výtvarnou výchovu. Vzdělávací obsah oblasti Umění a kultura je v podobě 

vyučovacích předmětů zařazen jako povinná součást vzdělávání v 1. – 9. ročníku 

základní školy (1. – 4. ročníku osmiletého a v 1. a 2. ročníku šestiletého gymnázia).  

● Gymnázia – oblast Umění a kultura je jednou z devíti vzdělávacích oblastí. 

Vzdělávacími obory v oblasti Umění a kultura jsou hudební a výtvarný obor. Tyto obory 

jsou zařazeny jako povinná součást vzdělávání do 1. a 2. ročníku čtyřletého cyklu (6. a 

7. ročníku osmiletého cyklu a 4. a 5. ročníku šestiletého cyklu), přičemž žák si volí jako 

povinný jeden z oborů. Součástí vzdělávacího obsahu Umění a kultura je integrující 

téma umělecká tvorba a komunikace, jehož obsah je povinný pro všechny žáky. 

Vyučovací předměty vycházející z oblasti Umění a kultura mohou být zařazovány i do 

vyšších ročníků gymnázia a je možné, aby z těchto předmětů žáci vykonávali maturitní 

zkoušku. 

● Střední odborné školy, lycea a učiliště – poskytují stupeň vzdělání v rámci odborného 

vzdělání. Podle typu odbornosti zařazují buď odborné vzdělávání přímo v daném 
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uměleckém oboru (Umění a užité umění) či v pedagogickém vzdělávání (střední 

pedagogické školy a lycea), nebo v estetickém vzdělávání jako všeobecný základ pro 

poznávání umění a kultury, upevňování a prohlubování vědomostí z této oblasti ze 

základní školy (především z literatury a obecně kulturního přehledu). 

● Vysoké školy s uměleckým zaměřením, případně pedagogické fakulty – poskytují 

stupeň vzdělání. Absolventi se uplatňují v uměleckých profesích (výkonní umělci – 

interpreti, výtvarníci apod.) či jako pedagogové uměleckých oborů na různých typech 

škol. (Umělecké vzdělávání - NÚV, online, cit. 10.10.2020) 

Obrázek 1: Umělecké vzdělávání v ČR 

 
  Zdroj: Umělecké vzdělávání - NÚV, online, cit. 10.10.2020 

Konzervatoře zde nezmiňuji, protože poskytují umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním 

a dramatickém oboru a těmito obory se v diplomové práce nezabývám.  
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1.1. Historie uměleckého vzdělávání a SOŠ v ČR 

 

Umělecké vzdělávání se vyvíjelo podle tehdejších trendů, zákonů a možností. Tato 

kapitola je zaměřena na historii uměleckých škol na území ČR i v dřívější ČSSR.  

První zmínka o uměleckém vzdělávání se zaměřením na výtvarné umění v českých 

zemích je z roku 1709, kdy skupina pražských umělců neúspěšně usilovala o založení 

umělecké akademie. Až roku 1799 byla zřízena kreslířská akademie. (Kotalík – historie 

AVU, online, 1999) Nicméně první státní uměleckou školou byla Uměleckoprůmyslová 

škola v Praze (dále UPŠ) (1885), dnes Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Vzorem jí byla 

vůbec první umělecká škola v Kensingtonu (1852) založena Gottfriedem Semperem (1803-

1879). Semper byl teoretik architektury a snažil se sloučit technickou složku, umělecký 

koncept a řemeslnou práci. Jeho představa o uměleckoprůmyslové škole spočívala v 

konkrétním poznání. Součástí školy tedy měla být knihovna, muzeum s historickou tvorbou 

a současnou tvorbou, nezapomínal ani na odborné přednášky, které měly třídit estetický 

vkus a emocionálně podněcovat studenty. Takto vypadala teoretická výuka. Ve škole 

vznikaly ateliéry, které vedli zkušení umělci a studenti tedy měli možnost i tvořit. „Úkolem 

UPŠ bylo, jak praví zakládací listina, „vychování v umění dovedných sil pro umělecký 

průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství 

kreslení na školách středních." (UMPRUM, online, cit. 10.10.2020) 

UPŠ nebyla školou vysokou, ale nedala se zařadit ani do středoškolského vzdělávání. 

Původně byla členěna na tříletou školu všeobecnou. Na ni navazovaly tří až pětileté školy 

odborné a speciální (architektura, sochařství, kresba, malba, zpracování kovů, řezbářství, 

malba květin, textil).  

Vysokou školou uměleckoprůmyslovou (dále VŠUP) se stala až roku 1946. Mezitím 

a poté škola prošla mnoha proměnami, reorganizacemi kateder i orientací školy. 

Prodlužovalo se studium a výuka byla pojata svobodněji. (UMPRUM, online, cit. 

10.10.2020) 

UPŠ bylo sice první státní uměleckou školou, ale ne nejstarší. Tou byla výše zmíněná 

kreslířská akademie (1799). Akademie se kromě kresby brzy začala věnovat krajinné malbě 

a grafice, přednáškám z teoretických předmětů a výukou architektury. Roku 1896 byla 

škola zestátněna a nese nové jméno: Akademie výtvarných umění v Praze (dále AVU). 

AVU stejně jako UPŠ procházela průběžným vývojem. Od roku 1990 se výuka rozšiřuje o 

nové ateliéry, například intermediální, konceptuální, socha-instalace, kresba, ale zůstávají 
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zachovány i klasicky orientované ateliéry. Již v roce 1991 vzniká škola nových médií 

orientovaná především na videoart a počítačovou animaci. Dále vznikají ateliéry vizuální 

komunikace, monumentální tvorby a další, s kterými se teď běžně setkáváme na středních 

odborných školách zaměřených na umělecké vzdělávání. (Kotalík – historie AVU, online, 

1999) 

Střední školy se v ČR začínají objevovat po první světové válce. První střední 

uměleckoprůmyslová škola byla založena v Kamenickém Šenově roku 1856 (dnes Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská). Škola iniciovala lepší vzdělávání průmyslových 

pracovníků souvisejících se sklářstvím. Poté, ještě v 19. století, byly zakládány i další 

střední uměleckoprůmyslové školy, které měly za cíl umělecky vzdělávat především 

vyučené řemeslníky a zaměstnance průmyslových závodů, kteří by vnesli do tvorby nové 

podněty, nadčasovost a techniky, a zároveň propojovali řemeslo s výtvarným uměním. Zde 

má počátky obor průmyslový design. (Langhamer, online, cit. 22.10.2020) 

Roku 1919 byla založena Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká 

škola textilních řemesel, která má tradici již v 18. století, kdy Marie Terezie založila v 

Praze první krajkářskou školu. (O škole – VOŠTŘ a SUŠTŘ, cit. 22.10.2020) 

V roce 1920 vzniká Státní odborná škola grafická, nyní známá jako Střední umělecká 

škola Václava Hollara a Vyšší odborná škola Václava Hollara (název 2006). Roku 1949 se 

Státní odborná škola grafická rozděluje na Průmyslovou školu grafickou (dnes Vyšší 

odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická) a na Vyšší školu uměleckého 

průmyslu. O pět let později byla Vyšší škola uměleckého průmyslu rozdělena a vznikla 

čtyřletá střední škola s maturitou s názvem Výtvarná škola. Později se název mění: Střední 

odborná škola výtvarná. V následujících letech se na škole vyučoval obor propagační 

výtvarnictví až do roku 1990, kdy škola opět mění své jméno, tentokrát na Výtvarná škola 

Václava Hollara. Jsou otevřené nové pomaturitní obory – design spotřebního zboží, knižní 

grafika a propagační a reklamní tvorba, o pár let později se otevírá nový maturitní obor 

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. (Historie – Hollarka, online, cit. 22.10.2020) 

Ve 20. letech 20. století bylo založeno mnoho škol. Poslední jmenovanou ze státních 

středních škol, která vzniká ve 20. století je Střední uměleckoprůmyslová škola (dále 

SUPŠ), která byla založena roku 1921 jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Tato 

škola, stejně jako předchozí během své existence několikrát změnila svůj název, ale obory 

zde zůstávají víceméně stejné. „Základní koncepce a program školy vycházejí z názoru, že 

není kvalitního umění bez kvalitního řemesla. Umění, jež není zvládnuto po stránce 
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řemeslné, bývá historií rozpoznáno jako neumění. Není důvod domnívat se, že právě dnešní 

doba na tomhle něco změní.“ (VOŠUP a SUPŠ, online, cit. 10.10.2020) 

Druhá světová válka znamenala pro mnoho škol těžké období. Některé museli být 

zavřeny a studenti často odcházeli pracovat pro Říši. Po válce se většinu škol podařilo 

znovu otevřít, ale s novou situací přicházely i nové požadavky, bylo provedeno 

organizační, správní i pedagogické sjednocení městských a spolkových uměleckých škol. 

Kvůli nemožnosti vyučovat na uměleckých školách během války, bylo nedostatek 

kvalifikovaných pedagogů a školy se často pokoušely realizovat plány, které měly před 

válkou. (Polanecký, 2006) 

Nejen druhá světová válka přináší v uměleckém vzdělávání velké změny. Po roce 

1989 začalo vznikat mnoho soukromých středních uměleckých škol. V roce 1990 přichází 

novela, která povoluje zakládání soukromých a církevních škol, a v téže roce se ruší 

jednotnost škol. Školy si tak mohou organizovat výuku podle svých možností a zájmu žáků 

a studentů. (Polanecký, 2006) 

 

1.2. Současný systém a struktura uměleckého vzdělávání na SOŠ v ČR 

 

„Střední vzdělávání se řídí vyhláškou č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři ze dne 29. 12. 2004. Ve sbírce zákonů ČR, část 4/2005, s. 56.“ (Vyhláška č. 

13/2005, Sbírka zákonů, č. 4/2005) Kurikulárním dokumentem na státní úrovni je Rámcový 

vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání. 1. září 2020 vydalo MŠMT 

aktualizované rámcové vzdělávací programy pro kategorie J, E, H, L0, L5, M a P, „...změny 

rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání v oblasti profilových 

zkoušek maturitní zkoušky; č.j. MSMT-31622/2020-1.“ (Vydání aktualizovaných RVP pro 

střední odborné vzdělávání 2020 – MŠMT, online, 2013)  

Strukturu uměleckého vzdělávání na středních odborných školách můžeme rozdělit 

podle zřizovatele školy, počtu žáků, z pohledu realizované kategorie vzdělání a realizované 

skupiny oborů vzdělání. Struktura středního odborného vzdělávání se také může měnit v 

závislosti na kraji, v kterém škola sídlí. 

Od roku 1990 mohou střední vzdělávání realizovat i nestátní subjekty a zakládat 

církevní i soukromé školy. Od roku 2001 jsou školy v působnosti krajů. Podíl veřejných škol 

se od roku 1998 drží kolem 75%, soukromé školy jsou také několik let na 22%, pouze 
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církevní školy se nyní pohybují okolo 3,2%, oproti roku 1998, kdy zahrnovaly pouze 2%. 

(Chamoutová, Vojtěch, Chomová, 2017) 

Současný český školský systém je založen na zdárném ukončení žáků povinné školní 

docházky na základní škole a následujícím složení přijímacích zkoušek ke studiu střední 

školy, kam odchází zhruba 95% absolventů. Na střední škole získá žák odbornou kvalifikaci, 

kterou se může uplatnit na trhu práce. „Vývoj struktury středního všeobecného a odborného 

vzdělávání představuje jednu z nejvýznamnějších změn, k níž v české školské soustavě po 

roce 1989 došlo. Poměr žáků přijímaných do oborů maturitních a nematuritních, který činil 

před rokem 1989 zhruba 40:60, se již v roce 1997 obrátil a stabilizoval se na poměru zhruba 

60:40 ve prospěch maturitních oborů.“ (Odborné vzdělávání – NÚOV, online, 2008) 

Většina žáků odchází studovat na střední odborné školy (zhruba 81%). Po ukončení střední 

odborné školy dosáhne žák stupně: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední 

vzdělání s výučním listem. Složení maturitní zkoušky opravňuje žáka k pokračování v 

terciárním vzdělávání po splnění podmínek k přijetí u dané školy. (Odborné vzdělávání – 

NÚOV, online, 2008) 

Střední odborné vzdělávávání s výtvarnými obory je specifické především svým 

přijímacím řízením, kde uchazeč plní talentovou zkoušku, místo běžných testů, kterou jsou 

na většině jiných odborných školách. 

Atlas školství (Střední školy – Atlas Školství, online, cit. 22.10.2020) pokrývající 

veškeré střední školy v ČR, uvádí ke dni 22. 10. 2020 1290 škol. V současnosti nabízí 

vzdělání v kategorii 82 celkem 126 škol. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou v 

kategorii M, L0 a L5 – Umění a užité umění s kódem 82 nabízí 90 škol. Přehled nabízených 

oborů pro školní rok 2021/2022 v této kategorii i s plánovaným počtem přijímaných 

uchazečů, počtem uchazečů z roku 2020 i počtem škol, které daný obor nabízí, je zde k 

náhledu. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Tabulka 1: Přehled oborů nabízených pro školní rok 2021/2022 

 
Zdroj: Informace o žácích… – Infoabsolvent, cit. 27.2.2021
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2. Organizace vzdělávání, výuky a specifika SOŠ umělecké 

Organizací vzdělávání je rozuměno délka a forma studia, dosažený stupeň 

vzdělávání, podmínky pro přijetí, způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělávání a 

kvalifikace, profilová část maturitní zkoušky a komisionální zkoušky u SOŠ uměleckých. 

V uměleckých oborech úplného středního odborného vzdělávání ukončeného 

maturitní zkouškou jsou v organizaci vzdělávání jen nepatrné odchylky od jiných 

neuměleckých oborů. Škola nemusí nabízet vše z následujícího výčtu a uchazeč si tedy volí 

v nabídce dostupné školou. 

Délka a forma studia – uchazeč si volí mezi denní formou vzdělávání, která trvá 4 

roky nebo pokud již má střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, může obor 

absolvovat ve zkrácené denní formě 2 roky. Taktéž, pokud to vybraná škola nabízí, může 

uchazeč volit večerní nebo kombinované studium, které je delší maximálně o 1 rok oproti 

vzdělání v denní formě studia. 

Dosažený stupeň vzdělání – žák, který řádně ukončí maturitní zkouškou své 

studium, dosáhne stupně střední škola s maturitní zkouškou a kvalifikační úrovní EQF4.  

Podmínky přijetí – „přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.“ (RVP oboru grafický design – MŠMT, online, 2020) Uchazeč 

musí uspět v talentové zkoušce, která je součástí přijímacího řízení na všech středních 

odborných uměleckých školách. Uchazeč taktéž musí splnit podmínky o zdravotní 

způsobilosti související s oborem vzdělání. „Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny 

v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“ (RVP oboru grafický design – MŠMT, 

online, 2020) 

Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace – žák ukončí 

střední vzdělání maturitní zkouškou. Získá vysvědčení o maturitní zkoušce, které slouží jako 

doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. „Konání maturitní zkoušky se řídí 

školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.“ (RVP oboru grafický 

design – MŠMT, online, 2020) 

Profilová část maturitní zkoušky – „Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 

zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky 

a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si 

žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou 
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nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně 

dvě z povinných zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.“ (RVP oboru 

grafický design – MŠMT, online, 2020) Zkoušky ze vzdělávací oblasti odborného 

vzdělávání jsou z obsahového okruhu umělecko-historická a výtvarná příprava a z 

obsahového okruhu technologická a technická příprava. Také musí být zahrnuta povinná 

praktická zkouška či maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.  

Komisionální zkoušky – tato zkouška není zahrnuta v RVP všech oborů na středních 

uměleckých školách. Její podoba se tedy může různit v závislosti na oboru. Pro příklad 

uvedu, jak vypadá komisionální zkouška v oboru grafický design. V každém ročníku studia 

a v každém pololetí koná žák komisionální zkoušku, tzv. klauzuru. Jedná se o výtvarnou 

práci žáka, kterou obhajuje před komisionální porotou. Na klauzurní práci je kladen velký 

důraz. Žák tím ukončuje školní pololetí. V 1. a 2. ročníku se jedná o obsahový okruh 

umělecko-historická a výtvarná příprava a případně dalším obsahovým okruhem v závislosti 

na oboru vzdělání. Ve 3. a 4 ročníku je to obsahový okruh návrhová a realizační tvorba pro 

obor grafický design. Komisionální zkouška je také ve vyhlášce „č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2018 v § 6.“ (Vyhláška č. 

13/2005 Sb.) 

Škola jako specifická organizace má mnoho cílů, které jsou často špatně uchopitelné, 

obecné a neslučitelné, protože každý aktér školy má jiné představy. Je těžké specifikovat 

také kritéria efektivity organizace nebo hodnocení výkonu pedagogů. Často mívají řídící 

pracovníci školy stejnou kvalifikaci jako jejich zaměstnanci. Pokud ve škole chybí pedagog, 

který by vyučoval například nějaký odborný předmět, který je součástí kurikula, nejde 

předmět zrušit, škola musí najít pedagoga, který předmět bude kvalitně učit. To jsou jedny z 

mála definic pro školu jako specifickou organizaci. U středních odborných škol s výtvarnými 

obory je to stejné.  

Pokud bychom pojem specifika brali jako synonymum ke slovu odlišnost, mohli 

bychom například zmínit pedagogické či nepedagogické pracovníky, kteří učí odborné 

předměty na konkrétní střední umělecké škole. Také bychom sem mohli zařadit výtvarné 

obory a jejich učební osnovy, které mohou též působit na každé škole jinak v rámci 

školských dokumentů a legislativ, a každý uchazeč, žák, rodič, ředitel či učitel si může daný 

obor představit trochu jinak. Na různých školách mohou být doplňující předměty v rámci 

jednoho oboru jiné. Existuje mnoho specifik, které střední umělecká škola nabízí. Některé 

budou představeny v následujících kapitolách. 
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2.1.     Střední umělecká škola 

Definice střední umělecké školy v pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003) je popsána takto: „Typ střední odborné školy navazující na přípravu v základní 

umělecké škole a poskytující přípravu v různých oborech umění a uměleckořemeslné 

výroby.“ Je to tedy střední odborná škola, která poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve 

čtyřletém vzdělávacím programu, ukončené závěrečnou maturitní zkouškou. Střední 

odbornou školu zařazujeme do vyššího sekundárního vzdělávání (ISCED 3). Ve 3. úrovni je 

povinná školní docházka. 3. úroveň připravuje na povolání a dodatečné odborné vzdělání 

nebo jiné odborné vzdělání na další střední škole. Žák zde získává více teoretických 

poznatků než ve 2. úrovni (ISCED 2) a umožňuje mu vykonávat praktickou činnost i úkoly 

v oblasti přípravy výroby, plánování a koordinace práce. 

Zřizovatelem těchto institucí jsou: MŠMT nebo jiný resort, kraj, obec, soukromý 

zřizovatel či církev. V roce 2019/2020 bylo v ČR 1284 středních škol ze všech sektorů. 

(Základní údaje o školách…– MŠMT, online, 2013). Absence jasných kritérií neumožňuje 

získat přehlednou klasifikaci středních uměleckých škol a rozhodnout, které jsou umělecké 

a kde jsou výtvarné obory pouze součástí jiných typů škol (např. ekonomické, kde se vyučuje 

pouze jediný obor spadající do oblasti umění).  

2.1.1.     Výtvarné obory 

Výtvarné obory zahrnují celé spektrum rozdílných teoretických a praktických 

znalostí a dovedností z různých technologických a materiálových oblastí. (Vážná, Mrázek, 

2017) Obory v oblasti umění a užité umění představují v RVP skupinu 82. V této skupině je 

obsaženo celkem 43 oborů vzdělání v kategoriích: J (1), H (9), L0 (7), L5 (1), M (20), M/P 

(5); jedná se především o obory vzdělání z oblasti tradičních uměleckých řemesel, z oblasti 

užitého umění, výtvarné tvorby a tvorby designu. (Vážná, Mrázek, 2017) Kategorie L0, L5, 

M jsou ukončené maturitní zkouškou. V L0 je v průběhu studia odborný výcvik. L5 je 

nástavbové studium. Poslední oblast tvoří obory múzických umění, resp. konzervatorní 

obory vzdělání, které představují. kategorii M/P.  

V následujícím výčtu jsou uvedené všechny obory z kategorií L0, L5 a M, vyučující 

se alespoň v jedné střední umělecké škole v celé České republice. Názvy oborů jsou uvedeny 

společně se svým kódem. 
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Kategorie M s 20 obory: 

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

82-41-M/01 Užitá malba  

82-41-M/02 Užitá fotografie a média  

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 

82-41-M/04 Průmyslový design  

82-41-M/05 Grafický design 

82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů 

82-41-M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 

82-41-M/10 Řezbářství 

82-41-M/11 Design interiéru  

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

82-41-M/14 Textilní výtvarnictví  

82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie 

82-41-M/16 Kamenosochařství  

82-41-M/17 Multimediální tvorba 

82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

Kategorie L0 se 7 obory: 

82-48-L/01 Starožitník 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů  

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva  

82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu  

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky  

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla  

82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 

Kategorie L5 se 1 oborem: 

82-51-L/51      Umělecké řemeslné práce 



21 

2.1.2.      Studijní možnosti 

V České republice je školský systém postavený na klasifikovaných úrovních vzdělání 

EU, kdy absolvent základní školy většinou míří na střední školu (ukončenou výučním listem, 

maturitní zkouškou či nástavbovým studiem ukončeným maturitní zkouškou), aby dál 

pokračoval ve studiu a třeba si zde zvolil svou budoucí kariérní dráhu. Může též přestoupit 

a absolvovat již od 2. stupně na základní škole jinou školu, například osmileté nebo šestileté 

gymnázium nebo volit tento směr až po ukončení 9. třídy základní školy a studovat tedy 

čtyřleté gymnázium.  

Pro srovnání uvádím studijní možnosti v Německu. Žáci zde absolvují povinnou 

školní docházku na Grundschule (základní škola) – většinou jen první stupeň. Ve svých 

10 letech volí další studium. Buď Hauptschule (hlavní škola), kde žák získá všeobecné 

vzdělání, které připravuje na manuální práci, Realschule (reálná škola), kde po dokončení 

studia může žák pokračovat na Berufsschule (střední odborná škola) nebo na vyšší odbornou 

školu nebo si vybrat gymnázium, které je ukončeno maturitní zkouškou a student pak může 

pokračovat ve studiu na vysoké škole. Pokud by se tedy německý žák chtěl věnovat 

uměleckému směru, musel by jít z hlavní školy na Berufsfachschule (profesní odborná škola) 

nebo z Mittlerer Schulabschluss (ISCED 2) (nižší střední škola) na Fachoberschule (střední 

odborná škola). (Konopásková, online, 2007) 

Studijní možnosti jsou v různých zemích jiné. Ve Francii mají například po ukončení 

povinné školní docházky na základní škole, lycea. Pro přehlednost přikládám jednu z cest k 

uměleckému vzdělávání v Německu. 

Obrázek 2: Cesta k uměleckému vzdělávání v Německu 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Mnoho škol v ČR má studijní možnosti uvedené hned na domácí webové stránce. 

Soudím podle sebe a mého dřívějšího výběru škol, že je to také jedna z prvních informací, 

která možné budoucí uchazeče zajímá. Tato informace by měla zahrnovat o jaké vzdělávání 

se jedná, vzdělávací programy, které škola nabízí, formu studia, zakončení studia, případně 
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jak často se obory otevírají nebo pro koho je obor určen, a jaký je profil absolventa. Dále se 

zde objevují informace o škole, například i jak probíhá výuka. Uvedu zde příklad jedné 

střední odborné umělecké školy, která má své studijní možnosti popsané hned na domovské 

webové stránce. „Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých 

vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje 

v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce 

praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.“ (VOŠUP a SUPŠ, online, 

cit. 10.10.2020) Následuje výčet všech oborů, které škola nabízí a které si uchazeč může 

rozkliknout a bude přesměrován na další stránku s informacemi o konkrétním oboru. 

Takto kvalitně zpracovanou domovskou stránku má po mém shlédnutí málo 

středních odborných uměleckých škol. Často jsou na domovské stránce aktuality školy, které 

cílí spíše na své žáky. Webové stránky uměleckých škol by ale určitě měly zaujmout a 

motivovat uchazeče ke studiu na této škole. Pokud se chce někdo věnovat umění, nemusí 

pro něj být rozhodující forma studia, ukončení ani žádné jiné organizační podmínky. 

Z průzkumu – motivace žáků k volbě oboru, portálu infoabsolvent.cz z roku 2015, se 

u žáků posledních ročníků učebních a maturitních oborů zjistilo, že největší zájem je o obory 

zdravotnické (95%) a hned poté u umělecké (94%). Z průzkumu je také patrné, že velká část 

uchazečů si školu vybírá dle své zájmu a také, že 94% absolventů uměleckých škol si 

výtvarný obor vybralo na základě vlastního rozhodnutí. Často se jedná i o první studijní 

možnost, protože přihláška na umělecké školy se podává dříve než na jiné školy. (Motivace 

žáků k volbě oboru – Infoabsolvent, online, cit. 21.3.2021)  

Podrobný popis studijních možností, které střední odborné školy nabízí byl vypsán 

výše, v kapitole 2. Organizace vzdělávání a specifika SOŠ umělecké. 

 

2.1.3.      Pojetí a koncepce výtvarných oborů 

„Výtvarný obor jako součást vzdělávací oblasti Umění a kultura navazuje svým 

pojetím a koncepcí na Výtvarnou výchovu v základním vzdělávání a společně s ní tvoří 

ucelený systém vzdělávacího obsahu.“ (Pastorová, online, 2006) Smysl a cíl výtvarných 

oborů nespočívá jen v očekávaných výstupech a v členění učiva, ale především v proměně 

pohledu na okolní svět, na rozvoj žáka a jeho znalosti v reálných životních situacích a 

vlastního pojetí uměleckého a tvůrčího procesu. Očekávané výstupy a učivo jsou nejdříve 

jednodušší a postupně se jeho náročnost zvyšuje. Začíná se tedy základními technikami, kde 
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se ověřuje tvůrčí nadání a činnost jedince, který se postupně posouvá k samostatnému 

vyjádření uměleckého procesu, propojující hledisko tvorby, recepce a interpretace. (podobně 

uvažuje Pastorová, online, 2006) 

Koncepce výtvarných oborů je nástrojem, který rozvíjí potenciál žáka v oblasti 

tvořivosti, smyslového a jazykového poznání, učí vnímat umělecké hodnoty ve spojitosti s 

lidským poznáním a komunikací, na kterou se klade velký důraz především proto, aby si žák 

uměl své dílo sám obhájit, aby dokázal vést smysluplnou konverzaci směřující k oblasti 

umění či konkrétně umělecké tvorby, a tedy i hodnotit vlastní tvorbu a interpretaci 

uměleckého díla a užívat správné terminologie pro potřeby praxe. 

Dynamika výtvarných oborů se odráží i v kurikulárních dokumentech a to proto, že 

jsou více zmiňovány očekávané výstupy, které si učitel musí převést na školní výstupy. Větší 

prostor k realizaci vzdělávacího obsahu v rámci nabízeného systému dává učitelům 

obecnější rámcová úroveň očekávaných výstupů a učiva. (Pastorová, online, 2006) Sám 

charakter výtvarné oblasti ale učitelům nabízí větší svobodu pro osobnější přístup jak k 

postavení výuky, tak k žákům samotným. 

Při profilování vlastního osobitého pojetí výtvarného oboru by však pedagog měl: 

● „vycházet z aktuálních zkušeností žáků, rozvíjet je a obohacovat; 

● přistupovat k tvorbě jako k experimentální praxi, kdy postupy, metody a technologie se 

postupně "objevují i obnovují, ověřují a zdokonalují" (výsledek není předem dán jako 

určitá norma, ke které se má žák přiblížit, ani nejde jen o získání technologických 

dovedností, "řemesla"); 

● nesvazovat žáky svým názorem či názorem autorit bez toho, aniž by jim byla dána šance 

postupně si jej utvářet na základě vlastních zkušenosti, zkušeností a názorů ostatních a 

informací získaných z různých i méně běžných zdrojů; 

● neopominout současný vizuální svět, ve kterém se žáci pohybují a denně přicházejí do 

styku nejen s uměleckou tvorbou, ale i s tvorbou běžné vizuální produkce, včetně tvorby, 

kterou je generačně možné považovat za "pokleslou"; 

● záměrně propojovat vlastní tvorbu, vnímání a interpretaci, neboť vše je součástí tvůrčího 

procesu a všechny roviny dávají příležitost pro osobní angažovanost jedince.“ 

(Pastorová, online, 2006) 

Žák během studia získává povědomí o dějinách umění a seznamuje se s konkrétními 

díly v určitých obdobích. Zvládá tedy období i chronologicky seřadit, chápe znaky doby a 

přínos, který se odráží v dnešním současném umění. Tyto poznatky pak umí vyjádřit 
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výtvarně ve své vlastní tvorbě a vhodně je využívat během prezentace své práce i při běžném 

odborném rozhovoru. 

Koncepce výtvarných oborů tkví nejen ve výtvarném umění, ale v celé vizuální 

kultuře. Odborný pedagog by měl zařazovat i průřezová témata.  

Obor je dán osnovami, kde je možné najít detailnější informace o oboru i o předmětu, 

který se v rámci oboru vyučuje. Blíže se osnovám věnuji v kapitole 3. 

Výtvarný obor je zde tedy chápán jako nadřazené slovo pro obory zastoupené ve 

skupině 82 Umění a užité umění. V těchto oborech je kladen větší důraz na odborné 

předměty, především na výtvarné předměty, k čemuž jsem dospěla i ve výzkumné části této 

práce1. Velká část předmětů jsou si podobné (názvem a ŠVP, ale neměla jsem možnost si 

tyto informace ověřit v praxi). Například se na uměleckých středních školách téměř vždy 

vyskytuje předmět figurální kresba, dějiny výtvarné kultury, navrhování, výtvarná příprava 

a další. Jednotlivé učební plány vybraného vzorku středních odborných škol jsou uvedeny 

ve výzkumné části této práce. Jsou zde sumarizované výsledky a shrnutí nejčastěji 

zastoupených předmětů v oboru grafický design. 

 

2.2.     Studium na SOŠ umělecké 

 

Tato kapitola blíže seznamuje s životem na střední odborné škole. Součástí práce jsou 

i rozhovory, které přibližují studia absolventů na různých středních odborných školách. Pro 

každého může být tato část života velmi osobní a každý ji může vnímat jinak. V následujících 

kapitolách uvádím spíše informace, které jsou pro umělecké školy specifické oproti jiným 

středním školám. Například průběh přijímacího řízení na tyto školy, obecný pohled na 

čtyřleté studium a také podmínky ukončení studia. 

Střední umělecká škola připravuje pro výkon v odborných uměleckých činnostech. 

Připravuje také na další studium na vysoké škole. „Požadavky na odborné vzdělávání a 

způsobilosti (kompetence) absolventů vycházejí z požadavků trhu práce popsaných v 

profesních profilech a kvalifikačních standardech, na jejichž zpracování se podílejí také 

reprezentanti zaměstnavatelské sféry.“ (Rámcové vzdělávací programy vstupují..., NÚOV, 

2007) Absolvent této školy je připraven hned po studiu vykonávat činnost, na kterou bylo 

jeho studium zaměřeno. Vysokou školu v oblasti umění a užité umění považuji spíše za 

 
1
 Tato informace je zahrnuta v tabulce, která sjednocuje výsledky výzkumné části této práce. 
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dovzdělávání, možnosti se dále kreativně rozvíjet a orientovat se v trendech oboru, ale 

nebývá podmínkou k úspěšnému přijetí do zaměstnání.  

2.2.1.       Příprava na studium 

Přípravě na studium předchází příprava na přijímací zkoušky. Na středních 

uměleckých školách uchazeč plní talentovou zkoušku a na základě ní je v případě úspěšného 

splnění přijat ke studiu. 

Po vybrání školy a oboru, podává uchazeč přihlášku ke studiu, kterou získá buď na 

stránkách školy, o jejíž obor se uchází, nebo na své základní škole. V praxi to vypadá tak, že 

by si uchazeč po podání přihlášky ke studiu na střední odbornou školu s vybraným 

uměleckým oborem, měl pořádně prostudovat podmínky přijetí ke studiu, které jsou vždy 

vyvěšeny na webových stránkách školy, na kterou se hlásí. V sekci přijímací řízení jsou 

stanovena kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory, pokud jich má škola více, 

případně pouze pro jeden obor. Kritéria přijímacího řízení pro dvě školy (jednu státní, 

druhou soukromou) přidávám do přílohy č. 1 jako ukázku. Součástí těchto kritérií jsou 

popsané obory, kterých se tato kritéria týkají, datum konání talentové zkoušky, samotné 

podmínky a poučení, případně další informace týkající se přijímání. Kritéria detailněji 

popíšu v následující kapitole. 

S přípravou na talentovou zkoušku souvisí všechna kritéria, která škola vypíše, ale 

velmi důležité jsou domácí práce neboli portfolio. Uchazeč si během studia na základní škole 

musí ukládat své výtvarné práce a z nich poté vybrat ty, které jsou nejvíce povedené, a které 

o něčem/něm vypovídají. Komise většinou pozná, které práce jsou pouze školní a které jsou 

tvořeny uchazečem ve volném čase. Z vlastních zkušeností, pokud není stanoveno v 

kritériích jinak, tak je dobré přinést 10–20 domácích prací. Je to průměr, který školy většinou 

vyžadují, pokud mají podmínky stanovené. Témata prací by měla být složena podle oboru, 

na který se uchazeč hlásí. Je tedy dobré si prostudovat například i učební plány a zjistit, jaké 

výtvarné předměty se na škole učí. Nejčastěji bývá v portfoliích zastoupena různá forma 

kresby zátiší, portrétu či postavy – úhlem, perokresbou, rudkou atd., různé techniky malby 

– akvarel, tempera, pastel apod., grafické techniky, počítačová grafika apod. Z vlastních 

zkušeností vím, že se preferují větší formáty prací. A2 je ideální formát. Samozřejmě záleží 

na technice i tématu, aby i volba formátu byla úměrná k dílu. Pokud se jedná například o 

obor sochařství, v portfoliu bývají kvalitní fotografie prací uchazeče.  
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Na portfoliu je důležité pracovat s dostatečným předstihem. Uchazeč může docházet 

i do základní umělecké školy, která nabízí velké rozšíření obzorů v oblasti, které by se žák 

chtěl věnovat právě na střední škole. Další možností jsou přípravné kurzy od středních 

uměleckých škol. Když jsem se hlásila ke studiu na uměleckou školu, tak jsem chodila do 

třech kurzů. Každý kurz byl zaměřen na něco jiného a každý byl ve škole, na kterou jsem se 

hlásila. V rámci kurzu jsem nosila své domácí práce a s vedoucím kurzu je konzultovala. 

Konzultace nabízí střední umělecké školy i mimo kurzy. Jsou bezplatné a rozhodně by si je 

uchazeč měl domluvit, pokud chce u zkoušek uspět. Mimo jiné se tam od vedoucích dozví, 

na co se nejvíce přihlíží během talentových zkoušek a jakou cestou by se měly ubírat jeho 

domácí práce a naopak jaké práce tam určitě nedávat. 

Příprava na talentovou zkoušku obnáší mnoho času a žák by se na ni měl chystat 

nejpozději od 8. třídy základní školy. Pracovní režim a domácí přípravy vyžaduje umělecká 

škola po celou dobu studia, jak potvrzují i absolventi v rozhovorech. 

 

2.2.2.        Přijímací řízení 

 

Uchazeč, který se hlásí na střední uměleckou školu, musí plnit talentovou zkoušku. 

Posouzení talentu je základním předpokladem pro přijetí ke vzdělání v oborech skupiny 82 

Umění a užité umění. Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol je uvedeno ve 

školském zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Zákon č. 561/2004 Sb.) 

V § 59 jsou specifikovány podmínky přijetí ke vzdělávání na střední škole, které jsou 

platné i pro školy s uměleckými obory: 

„(1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou 

školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky 

pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

      (2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.“ 

(Zákon č. 561/2004 Sb.) 

Konkrétněji o přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pojednává § 62. 

Obsahem tohoto paragrafu je popis talentové zkoušky stanovené RVP jako součást 

přijímacího řízení, které se řídí § 60 až 60g, pokud není stanoveno jinak, kde nalezneme 

informace o organizaci přijímacího řízení, přihlášce, obsahu a formě přijímacích zkoušek, 
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hodnocení výsledků přijímacího řízení, rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí, dalších 

kolech přijímacího řízení a zápisovém lístku. V § 62 jsou též důležité informace o prvním 

kole přijímacího řízení, které musí ředitel školy vyhlásit do 31. října. Uchazeč by si tedy měl 

poznamenat, že přihlášku na střední uměleckou školu musí podat do 30. listopadu. (Zákon 

č. 561/2004 Sb.) 

Tyto termíny se od jiných oborů liší. Uchazeč si může podat dvě přihlášky na 

umělecké obory a v případě, že u talentových zkoušek neuspěje, může si podat opět dvě 

přihlášky ke studiu neuměleckého zaměření. První kolo na jiných, než uměleckých školách 

se standardně vypisuje do 31. ledna. V té době bude mít uchazeč o umělecký obor již splněné 

první kolo přijímacího řízení, které se koná v pracovních dnech od 2. do 15. ledna, přičemž 

konkrétní termín stanoví ředitel školy. Do 20. ledna musí ředitel zaslat zletilému uchazeči 

nebo jeho zákonnému zástupci rozhodnutí o výsledku talentové zkoušky. Do 15. února musí 

ředitel zveřejnit seznam přijatých uchazečů a vydat rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. 

Jednotná přijímací zkouška se u těchto oborů nekoná.  

V praxi to pak vypadá tak, že uchazeč skládá talentovou zkoušku podle zadaných 

kritérií. Součástí těchto kritérií jsou již zmiňované domácí práce. Tyto domácí práce si buď 

prohlíží hodnotící bez vědomí uchazeče či naopak s uchazečem, který se k pracím vyjadřuje 

a obhajuje si je. Všechna kritéria jsou bodována nebo jinak hodnocena. V kritériích by měla 

být uvedena spodní i horní hranice pro úspěšné splnění talentové zkoušky. Úspěšné splnění 

ale nemusí znamenat automatické přijetí, protože této hranice může dosáhnout více 

uchazečů, než je možné na obor přijmout. Dalšími kritérii standardně bývají výtvarné úkoly, 

které uchazeč plní během přijímacích zkoušek přímo ve škole. Nejčastěji se jedná o tři 

výtvarné úkoly, ale není to podmínkou. V kritériích je často popsané i obecné zadání, které 

si může uchazeč již předem připravit, ale většinou se pak ve škole zadá téma jiné, ale 

podobné a konkrétnější. Na rozmýšlení konceptu práce není mnoho času. Tyto úkoly mají v 

hodnocení vždy největší váhu a jsou i nejvíce hodnocené. Některé školy u kritérií uvádějí i 

čas, který bude mít uchazeč na vypracování úkolu. Často bývá posledním kritériem pohovor. 

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se na něj lze připravit, ale všude probíhá jinak. 

Absolvovala jsem troje talentové zkoušky a pohovor si pamatuji ze dvou. Na jedné škole 

jsem dostala otázky z kulturního přehledu a na druhé škole spíše tradičnější otázky typu proč 

se na školu hlásím, jaké mám představy, jaké umění mě zajímá, kterou výstavu jsem viděla 

naposled apod. Některé školy mají v kritériích ještě testy. Buď z všeobecného kulturního 

přehledu nebo jen psychologické. Talentová zkouška bývá celodenní. 
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Po úspěšném splnění talentové zkoušky pokračují uchazeči do přijímacího řízení, kde 

jsou hodnoceni podle vysvědčení z předchozího vzdělání – „průměrný prospěch v povinných 

vyučovacích předmětech z vysvědčení ZŠ za I. a II. pololetí 7. třídy a I. pololetí 8. třídy (i 

starší uchazeči), podle dokladů o případných oceněních v mezinárodních, celostátních nebo 

krajských soutěžích s výtvarnou tematikou a podle dokladu o navštěvování základní 

umělecké školy nebo ZŠ s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.“ (Ředitel školy vyhlašuje 

první kolo…– VOŠUP A SUPŠ, online, 2020) O těchto kritériích se většinou nezmiňují 

soukromé školy. Není povinností tuto část přijímacího řízení ze zákona dodržet. Přijímacímu 

řízení se věnuji i ve výzkumné části práce. 

 

2.2.3.        Průběh studia 

 

 Průběh studia je specifický pro každý umělecký obor zvlášť. Popis průběhu studia 

na střední odborné škole umělecké je okrajově zahrnut ve výzkumné části práce, v 

rozhovorech s absolventy. Zde budu opět popisovat průběh studia spíše v obecnější rovině. 

Studium je koncipováno praktickou a teoretickou výukou. Žáci získávají vědomosti 

v závislosti na výběru oboru. Nejčastěji je v zastoupení vizuální kultura a historie oboru. V 

praktické části výuky žák pracuje ve výtvarných ateliérech, grafických dílnách a 

počítačových učebnách. Zde velmi záleží na vybavenosti školy. Velký důraz je kladen na 

komunikační dovednosti během klauzurních zkoušek, které jsou popsány v kapitole 2. 

Organizace výuky. 

Většina uměleckých škol se snaží hledat první zakázky pro své žáky tím, že oslovuje 

různé firmy. Žáci pak pracují na reálných projektech, kde si mohou vyzkoušet, jak to chodí 

v praxi. Součástí studia je též odborná praxe (minimálně 2 týdny), kterou žáci vykonávají 

mimo budovu školy. Během studia je žák hodnocen, a to buď slovně, klasifikací či 

kombinací těchto způsobů.  

Obsahová složka je dělena na všeobecné vzdělávání a odborné. Všeobecné 

vzdělávání je pro všechny studijní obory v daném směru společná. Odborné vzdělávání 

obsahuje základní odborné a speciální odborné učivo. „Základní odborné učivo poskytuje 

na vědním základě zobecněné, širší a dlouhodobě platné vědomosti, dovednosti, zejména 

však návyky v oblasti metod myšlení a práce. Je základem žádoucí přizpůsobivosti 

absolventa v rámci oboru.“ (Charakteristika vzděl. programu, online, cit. 27.2.2021) Žák by 

měl mít po absolvování studia základní odborné znalosti principů, jevů, zákonitostí, vztahů 
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výtvarně estetických, ekonomických a společenských souvislostí i základní dovednosti 

aplikování těchto vztahů a souvislostí při řešení praktických úkolů. Tento základ se odráží 

do profilu absolventa. Odborné učivo klade důraz na měnící se pracovní trh a jeho dynamiku, 

a vytváří předpoklady pro celoživotní učení. Ve škole je toto učivo zařazeno do předmětů 

odborné přípravy související s oborem. Cílem je vychovat a vzdělat žáky tak, aby se stali 

osobnostmi, které se dokážou orientovat ve společenském prostředí, zdokonalovali se, 

dokázali si poradit s osobními i kariérními problémy a plnili společenské hodnoty. 

(Charakteristika vzděl. programu, online, cit. 27.2.2021)  

 

2.2.4.        Ukončení studia 

 

Tuto kapitolu věnuji průběhu ukončení studia na umělecké škole maturitní zkouškou 

(dále MZ) za běžné situace, která se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. Předpisy MZ 

jsou v § 77 až § 81.  

K plnění MZ musí žák nejprve podat přihlášku, kterou odevzdá spolu s posudkem z 

pedagogicko-psychologické poradny řediteli školy do 1. prosince. Další podmínkou je 

prospět v 1. pololetí. Poté může žák v řádném termínu přistoupit k MZ. „Maturitní zkouška 

se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.“ (Zákon č. 561/2004 Sb.) Ve společné 

části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné 

zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Tyto zkoušky se 

konají formou didaktických testů a u českého a cizího jazyka ještě formou písemných prací. 

Žák se může přihlásit i k nepovinné zkoušce (maximálně ke dvěma) a to z cizího jazyka, 

který si nezvolil v povinné zkoušce nebo z matematiky. 

„Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve 

společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 

povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací 

program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku 

povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy 

podle rámcového a školního vzdělávacího programu.“ (Maturitní zkouška, online, 2019) 

Profilová zkouška z českého jazyka se koná písemně i ústně. Ústní zkouška sestává z četby 

literárních děl podle seznamu vyvěšeném standardně na stránkách školy.  
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Součástí profilové části bývá na středních odborných školách uměleckých i praktická 

část zkoušky – maturitní práce, kdy žáci po určitou dobu pracují na tématech, které si 

například vylosovali, pod dozorem vedoucího maturitní práce. Tuto práci pak před komisí 

obhajují a jsou za ni hodnoceni. 

Další nejběžnější zkouška v této části bývá z předmětu teorie dějin a kultury/dějiny 

umění/dějiny výtvarné kultury a podobně nazvaných předmětů, týkajících se historie umění. 

Tato zkouška bývá nejčastěji ústní formou. Stejně jako historie, u MZ bývá také předmět 

technologie/technika související s konkrétním oborem, většinou také ústní forma.  

Aby žák prospěl, musí vykonat úspěšně všechny dílčí zkoušky. Hranice úspěšnosti 

je klasifikována známkou 4 – dostatečný a je dána procentuální hodnotou. Po úspěšném 

absolvování získá žák maturitní vysvědčení. 

 

2.3.     Absolvent 

Ve školním vzdělávacím programu je uveden profil absolventa. V této části jsou 

informace, které popisují činnosti, ve kterých se může absolvent oboru uplatnit – na co je 

specializován a připravován během studia, a jaké jsou očekávané kompetence absolventa. 

(RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) 

Absolvent uměleckého oboru by kromě teoretické a praktické znalosti oboru, 

výtvarného myšlení a vyjadřování, měl být odborně kvalifikovaný v následujících odvětvích: 

„řemeslné a technické dovednosti, práce se strojním vybavením, technologické postupy, 

povrchové úpravy výrobků, teoretické a praktické znalosti oboru, znalosti a orientace v 

dějinách umění ve vztahu ke svému řemeslu, znalost tvorby technické dokumentace a rozvoj 

technického myšlení, základní znalost kulturní antropologie.“ (Vážná, Mrázek, 2017) 

V dokumentech RVP je vždy uvedeno i uplatnění absolventa. Pro představu budu 

citovat z RVP pro obor 82 – 41 – M/05 Grafický design (2020): „Absolvent oboru Grafický 

design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci vizuální 

komunikace, propagace a reklamy nebo postprodukce a knižní kultury. Konkrétní oblast jeho 

uplatnění vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Může 

se jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, vědeckou 

kresbou a ilustrací nebo také vizuální komunikací a webdesignem. Absolvent je připraven 

uplatnit se jako obrazový editor, webdesignér či samostatně tvořící grafik.“ 
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Po úspěšném složení maturitní zkoušky je absolvent připraven se hlásit k dalšímu 

vzdělávání například na vysoké škole nebo jít do zaměstnání. Z průzkumu na webovém 

portálu infoabsolvent.cz je možné zjistit, že ve skupině 82, kategorii M v roce 2019 

absolvovalo 28 434 žáků. 78,5 % se poté hlásilo na vysoké školy a z toho přijato bylo 51,2 %. 

Z toho největší část pokračuje v oborech umění a užité umění, menší část studuje 

pedagogiku, učitelství a sociální péči a malé procento studuje historii a dějiny umění. 

(Informace o žácích… – Infoabsolvent, cit. 27.2.2021) 

 

2.4.      Učitel na SOŠ 

Během mých studií na střední umělecké škole, jsem tituly před jmény neřešila. 

Možná jsem tenkrát ani nevěděla, co všechno musel učitel absolvovat, aby měl před jménem 

MgA. nebo ak. mal. Důležitá pro mě byla osobnost učitele. Pamatuji si, že ve 2. ročníku se 

nám změnila učitelka na předmět počítačová grafika. Do té doby nás vedla skvělá akad. mal., 

která učila především kresbu, malbu, písmo a výtvarnou přípravu, ale s počítači, podle nás 

mladých, zasažených vlnou endorfinu z nových sociálních a komunikačních sítí, příliš dobře 

neuměla. Proto jsme byli nadšení, že k nám do školy zamířil někdo z praxe. Představila se 

jménem, které dodnes nikdo z nás neumí vyslovit, ale okouzlila nás její zmínka, že vede 

grafickou firmu a bude se snažit předat nám takové zkušenosti, s kterými se setkává ona při 

běžné praxi, a které určitě i my, žáci využijeme. Bohužel to neplatí pro všechny. Opravdu 

málo z mých spolužáků v grafickém designu pokračuje či se v něm nějak angažuje, nicméně 

na tuto učitelku velmi ráda vzpomínám a musím konstatovat, že netuším, jestli měla před 

jménem titul či ne.  

Myslím, že tento krátký příběh napovídá, že ne každý učitel je pedagog s titulem, a 

že i nepedagogický pracovník může své žáky vést a motivovat v jejich dalších cestách. K 

tomu se patřičně hodí i věta z Didaktiky výtvarné výchovy V., (Roeselová, 2003) která je 

sice vztáhnutá k výtvarné výchově, ale je dobře uchopitelná i pro střední umělecké školy: 

„Sebelepší koncepce výtvarné výchovy, na které se nepodílí osobnost učitele, zůstává bez 

života. A naopak, dobrý učitel si najde prostor i ve špatné koncepci učebních osnov.“  

Na střední odborné škole umělecké je možné se setkat s pedagogy, kteří vedou 

předměty všeobecného vzdělávání a s učiteli, kteří nemusí mít vystudovanou školu 

pedagogickou a přesto na této škole učí a myslím si, že většina učí své odborné předměty 

opravdu skvěle. Pokud se podívám na pedagogické sbory náhodných uměleckých škol, 



32 

převažují zde tituly MgA., poté často Mgr., ak. mal., které jsou také stále v hojném 

zastoupení, případně ak. soch., kterých už je velmi málo, protože obor spojený se 

sochařstvím nebo předmět socha není příliš nabízený. V menším zastoupení jsou zde také 

učitelé s titulem DiS. a Ing., kteří jsou často psaní spíše u technických předmětů, jako 

například technické kreslení, technologie a praktická cvičení a vyskytují se zde i učitelé bez 

titulu. Tituly zaměstnanců řeším ve výzkumné části práce také. 

Znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů k 1. září 2012 v hlavě II – Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických 

pracovníků v díle 2 – Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků se v § 10 

píše o učiteli uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné 

škole a konzervatoři. Učitel by tedy měl mít buď vysokoškolské vzdělání získané studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu, v akreditovaném studijním programu 

studijního oboru předmětu, který vyučuje, vyšší odborné vzdělání získané ukončením 

akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání, který 

odpovídá oboru, který vyučuje nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou získané 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který vyučuje 

nebo je mu charakterově blízký. (Zákon č. 563/2004 Sb.) 

V lednu 2021 ale vyšla nová novela, kterou zatím schválila jen sněmovna, kdy na 

středních školách a 2. stupni základních škol budou moci učit i nepedagogičtí pracovníci, 

jak je podáváno v článcích – odborníci či experti ve svém oboru. Nejsem si tedy jistá, jak 

dlouho bude zmíněný zákon č. 563/2004 Sb. a § 10 platný.  

Pedagogický nebo nepedagogický pracovník odborných předmětů, by měl být určitě 

a především tvůrčí osobností. Měl by být vzdělaný a eticky cítící člověk, který má vztah k 

umění a řeší otázky k umění se vztahující. Dává průchod myšlenkám žáků a motivuje je k 

rozvíjení fantazie a emocí, ale také k tvorbě vlastního názoru. Iniciativa z něj sálá, má mnoho 

témat do výtvarných hodin a volí správné činnosti k aktuálním tématům pro své žáky. 

Rozvíjí jejich potenciál, nabízí svobodu projevu, ať už výtvarného či komunikačního, nabízí 

pomoc v případě, kdy si žák neví rady. Na hodiny chodí připraven a má jasný cíl. Umí 

reagovat na nečekané situace a problémy. Skvěle ovládá i didaktiku, která je nedílnou 

součástí každé hodiny a aktivizuje žáky jako jedince i jako skupinu. Vcítí se do výtvarného 

myšlení a cítění žáka a diskutuje s ním o jeho díle, ale nevnucuje své myšlenky. (podobně 

uvažuje Roeselová, 2003)  
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2.4.1.      Plánování, průběh a cíl vyučovací jednotky 

Podoba vyučovaných hodin je různá, záleží na přístupech vedení škol, pojetí 

vypracovaného školního vzdělávacího programu (ŠVP) je jedním z podstatných faktorů. 

Záleží také, zda se na případné škole praktikuje centralizovaně vypracovaný tematický plán. 

A v konečné praxi je průběh vyučování silně ovlivněn osobností pedagoga.  

Plánování a průběh konkrétní vyučovací jednotky závisí na učiteli, ale i na žácích. 

Není důležité na jaké škole učitel učí. Následuje charakteristika, která je platná pro všechny 

učitele. 

Určující je učitelovo uchopení, pojetí a forma, ve které obsah, principy a cíle předá. 

Jak si konkrétní hodinu naplánuje je pouze v roli učitele, který k plánování může využívat 

různé školské dokumenty nebo například tematické plány, které si učitel může vytvořit sám. 

Při tvorbě ale musí dbát na požadavky učebního plánu v učebních osnovách. Jak vyučovací 

jednotka proběhne už není jen role učitele a jeho plánů, ale i žáků. Často se může stát, 

především začínajícímu učiteli, že se jeho plánovaná aktivita nepodaří uskutečnit tak, jak si 

představoval nebo byla ukončena dříve, než si učitel myslel či naopak trvala déle. Také může 

narazit na problémy, kdy například některý z žáků nepochopí úkol správně a je nutné 

vysvětlit činnost jinak, což může v učiteli vyvolat nejistotu a přichází o čas, který chtěl 

věnovat už další aktivitě. Situací je mnoho a snad každý, kdo si vyzkoušel učit studenty nebo 

žáky v jakékoliv vyučovací hodině ví, že se nečekané situace objevují a někdy i velmi často. 

Učitel by tedy měl být osoba, která se s nepříjemnostmi rychle vypořádá, umí reagovat na 

podněty svých žáků a nečekané situaci rychle a dobře řešit. Pokud se učitel na svou hodinu 

dobře nepřipraví, těchto nepříjemností a nečekaných situací může nastat více. Je vhodné si 

naplánovat všechny nebo alespoň většinu vyučovacích jednotek, sepsat si náměty, které chce 

učitel učit ve svých hodinách. Pokud se jedná o hodiny výtvarně zaměřených odborných 

předmětů je dobré si vyzkoušet řešení úkolu, který chce zadat žákům. Měl by mít 

promyšlené, jakou výtvarnou technikou budou žáci pracovat a jak je s technikou případně 

seznámit. Může si též v bodech sepsat postup práce, nebo jakou motivaci k tomuto námětu 

zvolí, a také jaké výsledky od žáků očekává, jaký smysl má určitá aktivita a metodicky, 

technicky i organizačně náplň hodiny zajistit. Toto se netýká jen začínajícího učitele, ale je 

důležité, aby si to člověk, který se poprvé postaví před plnou třídu uvědomoval a ideálně se 

alespoň pár body z výše vypsaných řídil. Učitel, který učí již několik let by tyto body měl 
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znát a pravděpodobně už ví, jak plánovat hodiny, a co nejvíce vyhovuje jemu i jeho žákům. 

Například po stránce neměnné se lze připravit na obsah učiva s ohledem na časovou dotaci. 

Z druhé stránky pak musí zvládat přípravu s proměnou, tedy např. věk, pohlaví, zájmy žáků, 

klima třídy, vztah učitele s žáky atd. (Králová, 2014) 

Vyučovací jednotky na uměleckých školách často probíhají ve třídách, které jsou 

vybavené pro daný předmět. Průběh výuky tedy závisí i na předmětu. Opět z vlastní 

zkušenosti popíšu průběh dvou předmětů. Předmět dějiny výtvarné kultury probíhal v 

místnosti, které se říkalo aula. Jednalo se o výkladovou hodinu a často frontální výuku. Jako 

žáci jsme seděli v lavicích a poslouchali. Opačně to bylo například při hodinách figurální 

kresby, kdy součástí hodiny byla příprava stojanů a desek, řezání papírů, kreslících potřeb a 

samozřejmě aranžmá modelu nebo předmětů. Pokud model chyběl, často jsme si je dělali 

sami navzájem. Tyto hodiny bývaly pohybově volnější. Mohli jsme obcházet práce kolegů 

během výuky a komentovat je. Podobně to probíhalo u většiny výtvarných předmětů.  

Věra Roeselová (2003) popisuje zkušeného učitele výtvarné výchovy takto: „Zkušený 

učitel si písemně připravuje tvar výtvarné řady nebo projektu, vyhledává si potřebné 

informace, listuje v knihách o výtvarném umění. Přemýšlí o motivačních podkladech, téma 

spojuje s výtvarnými problémy nebo s technikou, ověřuje si způsoby zacházení s méně 

známými nástroji a materiály a potřebnou dobu pro práci. Předvídá, jak mohou žáci téma 

modifikovat nebo jak předcházet případným nedorozuměním.“ Tento popis je návodný i pro 

učitele výtvarných odborných předmětů na střední umělecké škole.  

Příprava na hodinu je tedy především myšlenkový pochod, jehož výsledkem je 

utřídění informací, které slouží jako osnova pro následné plánování hodiny. To není a 

samozřejmě ani nemůže být přesným plánem toho, jak bude vyučovací hodina vypadat, jak 

je popsáno výše. Velmi záleží na samostatném uchopení přípravy a schopnosti improvizace 

učitele, současném prostředí a samostatných žáků. Vše také samozřejmě musí být v souladu 

se vzdělávacími programy. (Hazuková, 2010) 

S plánováním hodiny také souvisí cíl hodiny. Cíl je jedním z prostředků výchovně 

vzdělávacího působení. Mezi tři nejdůležitější pojmy v předmětech výtvarného zaměření, 

které utváří výchovně vzdělávací působení, patří tvorba, recepce a reflexe. Díky těmto 

pojmům se žáci naučí verbálně sdělovat, zkoumat, porovnávat a ověřovat. Začnou si 

uvědomovat podstatu své práce a dokážou o ní mluvit i přemýšlet. Dalším důležitým cílem 

je dát žákovi možnost a prostor tvůrčího procesu. Oproti jiným předmětům mají výtvarné 
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předměty kognitivní obsahy, psychomotorické, afektivní a výchovné. Je to hodina, kde je 

prostor na chybu, experiment a na to, že výsledek nemusí vždy dopadnout dobře.  

Velmi záleží na učitelově pojetí námětu. Pokud je námět zadán tak, že učitel nedá 

žákovi prostor a musí dodržovat přísné mantinely, nedá se mluvit o tvůrčím procesu ani o 

následném naplnění cílů. Námět by měl být hlouběji pojatý, učitel by měl žáky motivovat a 

nechávat jim prostor pro tvorbu. Při zadání musí být jasně stanovený a pochopitelný cíl, 

který bude předmětem finálního hodnocení.  

Pokud chceme naplnit cíl hodiny a zajistit co nejlepší šance pro jeho uskutečnění, je 

dobré se mít o co opřít během realizace. To zajistí zmiňovaná důkladná příprava, která ověří, 

splnění podmínek a dosažení cílů. Pokud je takto připraven plán, realizaci výuky je možné 

díky promyšlenému plánu provést na kvalitní úrovni. 
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3.       Kurikulum uměleckého odborného vzdělávání 

Koncept kurikula v odborném vzdělávání je tvořen tak, aby odpovídal našim 

kulturním a národním tradicím, úrovni vědeckého, uměleckého, technického a 

technologického poznání dnešní doby, společenským a sociálním potřebám mládeže, která 

se v tomto školství vzdělává. Důraz je také kladen na pracovní trh a uplatnění absolventů 

odborných škol, modernizaci a zkvalitnění odborného vzdělávání a na rozvoj klíčových 

kompetencí žáků. (Rámcové vzdělávací programy vstupují...– NÚOV, online, 2007)  

V roce 2001 začaly postupně vznikat rámcové vzdělávací programy (dále RVP) pro 

střední odborné školy, které navazovaly na Standard středoškolského odborného vzdělávání, 

platný od roku 1998. Do té doby byly RVP realizované pouze pro základní školy a gymnázia. 

Ke kurikulární reformě došlo až díky tzv. Bílé knize z roku 2001, která představovala 

dlouhodobou koncepci školství. Pro jednotlivé obory vzdělávání se RVP začaly vytvářet až 

po prvotním pokusu, kdy byly RVP vytvořeny pro jednotlivé stupně a směry odborného 

vzdělávání (např. Umění). „V roce 2002 tak bylo vytvořeno osm RVP pro šířeji koncipované 

obory vzdělání a následně byly podle nich vytvořeny v rámci projektu Posun (projekt Phare 

se jmenoval Pomozte školám učit nově) první školní vzdělávací programy.“ (Rámcové 

vzdělávací programy vstupují...– NÚOV, online, 2007)  

 Vzniká devět ŠVP, ale obory na středních odborných školách s uměleckým 

zaměřením zakončené maturitní zkouškou zde zatím nejsou.  

Ve složce odborné vzdělávání základního kurikula zaměřeného na směr umění jsou 

uvedeny dvě oblasti vzdělávání: Technická a výtvarná a řemeslná oblast. „Technická oblast 

vychází z přírodovědného učiva, rozvíjí je, využívá jeho poznatky v odborných aplikacích a 

podporuje logické myšlení v nejrůznějších sférách činností. Výtvarná a řemeslná stránka 

rozvíjí znalosti a dovednosti výtvarné a estetické výchovy, pracovního vyučování a staví na 

individuálních tvořivých a invenčních schopnostech jedinců, rozvíjí je, formuje výtvarný 

názor a prohlubuje vztah k umělecké řemeslné práci.“ (Standard, MŠMT, 1997)  

Školní kurikulum by mělo být sestavené tak, aby respektovalo i kvalifikační 

požadavky na absolventa, vzdělávací cíle a obsahové okruhy. Získané vědomosti by měl 

absolvent umět uplatnit v budoucí kariéře.  
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3.1.    Školské dokumenty 

V podkapitolách školských dokumentů charakterizuji, cituji a parafrázuji ze státních 

dokumentů. Není zde příliš prostoru na vlastní myšlenky a názory. V každé kapitole bude 

zdroj, z kterého čerpám i několikrát zahrnut. Nejvíce se opírám o dokumenty rámcového 

vzdělávacího programu pro střední odborné školy, velmi často ještě konkrétněji o RVP 

oboru grafický design.  

Mezi školské dokumenty zahrnujeme školský zákon, standardy, vzdělávací 

programy, učební plán, učební osnovy, tematické plány, učebnice, metodické příručky a 

další. (Základní školské dokumenty, MUNI, 2009)  

„Národní program vzdělávání (NPV) formuluje požadavky na vzdělání společně pro 

celou vzdělávací soustavu. Rámcový vzdělávací program (RVP) popisuje závazné výstupy a 

obsahy vzdělávání na jednotlivých stupních (primární, nižší sekundární aj.) nebo na 

konkrétních oborech (gymnázium, pedagogické lyceum, sociální činnost). Školní vzdělávací 

program (ŠVP) si vytváří každá škola samostatně podle požadavků v RVP. Školy si tak 

mohou vytvářet samostatné předměty, určovat ve kterých ročnících se bude probírat které 

učivo i jeho rozsah.“ (Školský systém a školské dokumenty, online, 2013) Obsahem ŠVP je 

tedy z výše uvedeného: charakteristika vzdělávacího programu, učební plán, učební osnovy 

všech předmětů z učebního plánu. 

Školské dokumenty, které jsou tvořeny ve škole by se měly vázat k té konkrétní škole, 

kde jsou vytvářeny. Nahlížet by se mělo i na potřeby žáků. Učební osnovy čerpají z praxe i 

z teoretických poznatků. Učitelé s nimi dokáží pracovat a chápou jejich cíl a význam.  

V následujících kapitolách se budu blíže zabývat Standardem středoškolského 

odborného vzdělávání, rámcovým vzdělávacím programem, školním vzdělávacím 

programem, učebním plánem a okrajově učebním osnovám.  

  

3.1.1.   Standard středoškolského odborného vzdělávání se zaměřením na Umění 

Standard středoškolského odborného vzdělávání neboli základní kurikulum 

stanovuje požadavky státu na vzdělávací programy navrhované v oblasti středoškolského 

odborného vzdělávání. Je zaměřen na všeobecné vzdělávání, na klíčové dovednosti a na 

základy odborného vzdělávání. Požadavky uvedené ve Standardu jsou vymezeny s ohledem 

na dosahované stupně vzdělání (střední odborné a úplné střední odborné) a na směry 

vzdělávání (například umění). Požadavky jsou vytvářeny tak, aby se absolvent mohl uplatnit 
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na trhu práce a fungovat v občanském životě, či pokračovat v dalším vzdělávání. (Standard, 

MŠMT, 1997) 

Požadavky vzdělávacího standardu jsou vymezeny takto: 

- „obecné charakteristiky jednotlivých vzdělávacích úrovní včetně vymezení délky 

vzdělávání ve vztahu k jednotlivým úrovním 

- vymezení všeobecného vzdělávání – jeho podíl, vzdělávací cíle a obsahy včetně 

charakteristik pro jednotlivé oblasti všeobecného vzdělávání 

- vymezení klíčových dovedností pro jednotlivé úrovně vzdělávání v podobě výchovně 

vzdělávacích cílů 

- vymezení odborného vzdělávání pro jednotlivé směry – vzdělávací cíle a 

charakteristiky obsahových okruhů“ (Standard, MŠMT, 1997) 

Existuje mnoho vzdělávacích programů a jsou velmi různorodé, a proto je vhodné 

vymezit standard odborného vzdělávání formou stanovení vzdělávacích cílů a obsahových 

okruhů pro větší celky než jsou jednotlivé obory. Školy si také mohou část vzdělávacích 

programů dotvořit samy. Například v přizpůsobení a dotvoření složky všeobecného 

vzdělávání podle potřeb odborného vzdělávání nebo podle potřeb uplatnění absolventů na 

trhu práce. „Základní kurikulum je ale koncipováno tak, že určuje základní požadavky na 

vytvářené či posuzované vzdělávací programy podle úrovně poskytované vzdělávání a v 

závislosti na příslušnosti obsahu vzdělávání k určitému uvedenému směru vzdělávání.“ 

(Standard, MŠMT, 1997) 

Střední odborné školy umělecké, stejně jako střední školy odborné jiného zaměření 

poskytují všeobecné vzdělávání, které tvoří zhruba 35% obsahu vzdělávání (Kofroňová, 

Vojtěch, 2008) a které je rozčleněno do 6 oblastí. Jsou jimi: jazykové vzdělávání, 

společenskovědní, estetické, matematické, přírodovědné a rozvoj tělesné kultury. Cílem 

složky obecného vzdělávání je rozvíjet osobnost žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti 

a postoje získané na základní škole. Klade si důraz na uplatnění člověka ve společnosti 

založeném na humanismu. Vyzdvihuje jedinečnost žáka jako člověka, připravujícího se k 

pracovním podmínkám, k životní harmonii s okolím i se sebou a k životní mobilitě. Škola 

by měla na jednotlivé oblasti všeobecného vzdělávání nahlížet komplexně, tedy i propojovat 

všeobecné a odborné vzdělávání.  

Vedle všeobecně vzdělávací složky je v základním kurikulu i složka odborného 

vzdělávání, která pokrývá pouze určitou část základního kurikula. Tato část poskytuje základ 
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pro budoucí volbu povolání a pozdějším uplatněním absolventa na trhu práce. Jsou do ní 

zahrnuty profesní standardy a jiné požadavky z pracovní sféry. „Značná část této složky 

základního kurikula má pak také průpravnou funkci pro specifickou profesní část odborného 

vzdělávání.“ (Standard, MŠMT, 1997) Odborné vzdělávání tedy zahrnuje především obecné 

požadavky na odborně teoretickou a odborně praktickou část přípravy. 

Rámec základního kurikula tvoří úrovně vzdělávání a směry vzdělávání. „Směry 

vzdělávání jsou členěny podle širších odborných zaměření orientovaných vždy na určitý 

výsek vědy, techniky, umění a jejich aplikace v pracovním světě.“ (Standard, MŠMT, 1997) 

Střední odbornou školu uměleckou zařazujeme do směru umění (například obor užitá 

malba). Není vylučitelné ani zařazení do směrů textilní a oděvnický (například obor 

modelářství a návrhářství oděvů) či polygrafický, případně zpracování dřeva (například obor 

uměleckořemeslné zpracování dřeva). Směr si škola vybírá podle předpokládaného profilu 

absolventa. Může jich i více kombinovat, ale pro každý musí mít vzdělávací program.  

 

3.1.2.     Rámcový vzdělávací program 

 

RVP je kurikulární dokument, který vzniká na centrální (státní) úrovni. Vymezuje 

zamýšlené cíle vzdělávání, obsahy, vzdělávací činnosti a vztahy mezi aktéry vzdělávání. 

Tyto státem stanovené minimální požadavky na vzdělávání, závazné pro všechny školy 

vzdělávající žáky v určitém oboru, pak školy tvůrčím způsobem zpracovávají do vlastních 

školních vzdělávacích programů, aby odpovídaly jejich podmínkám, specifikacím a 

potřebám mládeže i trhu práce v dané lokalitě. 

„Na rozdíl od stávajících učebních dokumentů, které vymezují obecné cíle vzdělávání 

a zejména obsah vzdělávání – učivo, které se mají žáci naučit, RVP vymezují především 

výsledky vzdělávání – co má žák umět a být schopen na určité úrovni prokázat. Učivo není 

cílem vzdělávání, ale prostředkem k dosažení vymezených výsledků a požadovaných 

kompetencí.“ (Rámcové vzděl. programy vstupují...– NÚOV, online, 2007) 

„Obsah vzdělávání je v RVP koncipován nadpředmětově podle vzdělávacích oblastí 

(např. jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, ekonomické vzdělávání, odborné 

vzdělávání); do předmětů jej rozpracuje škola ve svém ŠVP. Při zpracování RVP se usiluje 

o funkční propojení teorie a nácviku dovedností (praxe).“ (RVP oboru grafický design, 

MŠMT, 2020) 
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V RVP odborného vzdělávání jsou uvedené čtyři cíle: učit se poznávat, učit se učit, 

učit se být, učit se žít s ostatními, které navazují na RVP pro základní vzdělávání.  

Každý obor vzdělání má svůj RVP, proto není možné obsáhnout všechny RVP pro 

obory 82. RVP je rozděleno do 12 kapitol, z nichž některé jsou stejné pro všechny RVP. 

První kapitola představuje charakteristiky RVP, jeho funkci, pojetí a vymezuje následující 

pojmy – cíle vzdělávání, kurikulum, kurikulární dokumenty, kompetence, klíčové 

kompetence, odborné kompetence, obsah vzdělávání a výsledky vzdělávání. V druhé 

kapitole je psáno o cílech odborného středního vzdělávání, viz. výše Třetí kapitola pojednává 

o kompetencích absolventa. Rozdělena je do klíčových kompetencí – kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální 

kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu 

uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence a kompetence využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Do této 

části jsou RVP oborů 82 stejné nebo jen nepatrně jiné v definici kompetencí. 

Další částí jsou odborné kompetence, které se odráží v profesní dráze absolventů, a 

zde už se definice jednotlivých kompetencí mohou trochu lišit, proto uvádím RVP oboru 82 

– 41 – M/05 Grafický design, kterému se budu věnovat více i ve výzkumné části a zároveň 

přikládám plné znění RVP tohoto oboru do přílohy č. 2. 

Kompetencemi tedy jsou – dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jednat ekonomicky a v souladu 

se strategií udržitelného rozvoje, ovládat základy výtvarné užité tvorby a provádět činnosti 

související s grafickou tvorbou webdesignu, 2D a 3D grafiky, statických i jiných digitálních 

záznamů. Především poslední bod se v RVP skupiny 82 liší. Například pro užitou malbu zní 

poslední bod takto: realizovat v požadované kvalitě finální produkt v daném zaměření oboru 

podle výtvarných návrhů a technické dokumentace. 

V další kapitole je uvedeno, jak je RVP vázán na požadavky trhu práce, které jsou 

dány Národní soustavou kvalifikací, tedy jaké profesní kvalifikace se k danému oboru 

vztahují. Ve čtvrté kapitole je popsán profil absolventa, v páté organizace vzdělávání. Obě 

kapitoly jsem popisovala výše v této práci. V následující kapitole jsou rozepsány kurikulární 

rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Ty určují obsah všeobecného a odborného 

vzdělávání, který se dělí na vzdělávací oblasti a obsahové okruhy. Vzdělávací oblasti jsou: 

„jazykové vzdělávání a komunikace, společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, 

matematické vzdělávání, estetické vzdělávání, vzdělávání pro zdraví, vzdělávání v 
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informačních a komunikačních technologiích, ekonomické vzdělávání a odborné 

vzdělávání.“ (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) V těchto oblastech je dále popsáno 

učivo a výsledky vzdělávání. 

V odborném vzdělávání jsou definované následující obsahové okruhy: „umělecko-

historická a výtvarná příprava, technologická a technická příprava, návrhová a realizační 

tvorba.“ (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) Uměleckohistorická příprava je 

zaměřena především na teoretickou výuku. „Žáci si osvojí soubor základních poznatků z 

teorie umění a výtvarné tvorby ve společensko-historických souvislostech včetně vývoje a 

současných tendencí výtvarné a užité tvorby ve studovaném oboru.“ (RVP oboru grafický 

design, MŠMT, 2020) V učivu se tato část řadí do historie výtvarné kultury a vývoje 

společnosti. Výtvarná příprava je orientována spíše na praktické pojetí výuky. Žáci získávají 

základní zkušenosti a dovednosti, které pak využívají v návrhové a realizační tvorbě. Dbá se 

na rozvoj výtvarného myšlení, paměti, tvořivosti, fantazie, výtvarného vyjadřování apod. V 

učivu má výtvarná příprava zastoupení v morfologii a syntaxi výtvarné tvorby, v základech 

písma, figurálním kreslení, vizuální prezentaci a analýze uměleckých děl. Technologická a 

technická příprava je dle mého velmi podstatnou a nezbytnou oblastí v dnešní době. 

Samozřejmě se to nemusí vztahovat ke všem oborům. Někde se různé technologie a techniky 

využívají více, někde méně, ale myslím si, že je to důležité při shánění práce v oboru po 

absolutoriu. Okruh je opět zaměřen teoreticky i prakticky. Žáci se orientují v oblasti 

digitálních médií, tiskových technik uměleckých i průmyslových, typografii i obecně práci 

s písmem. Pracují s vhodným softwarem na počítači. Návrhová a realizační tvorba se 

zaměřuje hlavně na praktickou výuku. Blíže je specifikovaná vždy pro konkrétní obor. U 

grafického designu se zaměřuje na potřebné dovednosti pro grafického designéra i na oblast 

finální realizace produktu. To souvisí i obecnou orientací v daném oboru a ve sledování 

současných trendů v hledání originálního řešení zadaného úkolu a využívání různých 

možností, jak softwarových, tak technologických při realizaci práce, úkolu či zadání. V této 

oblasti je zahrnuté i rozvíjení komunikačních dovedností s klienty, pracovními partnery nebo 

i práce ve skupině. Žáci většinou mají možnost řešit i reálné zakázky přímo ve firmách při 

odborných praxích či pracovat na reálných zakázkách ve škole, díky spolupráci škol a firem. 

V učivu je zahrnuta bezpečnost a ochrana zdraví při práci, navrhování a finální zpracování 

(RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020). 

Přikládám tabulku rámcového rozvržení obsahu vzdělávání, které jsem zde 

popisovala.  
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  Tabulka 2: Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání oboru grafický design 

 
   Zdroj: RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020 

 

V následujících kapitolách RVP najdeme průřezová témata, která jsou součástí 

učebních osnov, tedy jsou uváděny v ŠVP školy. ŠVP je další kapitolou, konkrétně se zde 

můžeme dočíst, jak ŠVP sestavit. ŠVP se věnuje následující kapitola v této práci. Kapitola 

10 v RVP seznamuje se základními podmínkami pro uskutečňování vzdělávacího programu, 

kterými jsou například personální a materiální podmínky, organizační či bezpečnostní 

podmínky. V kapitole 11 je definováno, jak vzdělávat žáky se specifickými potřebami nebo 

žáky nadané. Poslední kapitola RVP se týká využití rámcových vzdělávacích programů ve 

vzdělávání dospělých (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020). 

V této kapitole jsem čerpala především z RVP pro obor grafický design. Shodu lze 

najít v oblasti umělecko-historické a výtvarné přípravy pro obory v kategorii M. Z odborné 

složky vzdělávání se jedná ale pouze o 18 % shodu. (Vážná, Mrázek, 2017). 
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 3.1.3.     Školní vzdělávací program 

 

„Školní vzdělávací program (ŠVP) je stěžejním pedagogickým dokumentem školy, na 

jehož základě škola realizuje vzdělávání v daném oboru vzdělání. Je povinnou součástí 

dokumentace školy.“ (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) Vychází z RVP pro 

konkrétní obor. 

Za ŠVP zodpovídá ředitel školy. Měl by si ověřit, jestli je funkční, kvalitně sestaven, 

aplikovatelný a využitelný v praxi. Vypracovat ŠVP lze standardně – podle vyučovacích 

předmětů a učebních osnov či modulově. V ŠVP by měli být zahrnuté následující informace: 

„požadované kompetence absolventa, výsledky a obsah vzdělávání, didaktické postupy 

uplatňované při realizaci školního vzdělávacího programu a personální, materiální a 

organizační podmínky nezbytné k dosažení stanovených cílů vzdělávání v daném 

vzdělávacím programu, včetně spolupráce se sociálními partnery při realizaci programu v 

denní formě vzdělávání.“ (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) ŠVP je zpracováno 

pro všechny 4. ročníky a pro všechny formy vzdělávání, které škola poskytuje. ŠVP je 

koncipován tak, aby měli absolventi školy dobré podmínky a uplatnění při hledání práce, pro 

budoucí vzdělávání a byli připraveni i do osobního života. Součástí jsou i sepsané podmínky 

vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nadané žáky nebo vzdělávání 

dospělých. (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) 

Strukturu ŠVP tvoří tyto části:  

● „úvodní identifikační údaje;  

● profil absolventa;  

● charakteristiku vzdělávacího programu; 

● učební plán; 

● přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP; 

● učební osnovy pro všechny předměty uvedené v učebním plánu nebo vzdělávací 

moduly, popř. i ukázku žákovského projektu na podporu rozvoje klíčových 

kompetencí; 

● popis materiálního a personálního zajištění výuky v daném ŠVP a oboru vzdělání 

(nikoli obecný popis materiálních podmínek školy); 

● charakteristiku spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP.“ (RVP 

oboru grafický design, MŠMT, 2020) 
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Modulový ŠVP je podrobnější a obsahuje vzdělávací moduly. Vzdělávací modul je 

obsahově ucelená vyučovací a učební jednotka s jasně stanovenou délkou trvání. 

(Kašparová, 2012) Modernizace odborného vzdělávání v období květen 2017 až duben 2020 

spustila projekt k optimalizaci ŠVP. Výsledkem je 71 inovativně přepracovaných ŠVP. Jsou 

ale vytvořené na základě potřeb konkrétní školy a oboru, proto slouží spíše jako inspirace 

pro ty, kteří chtějí modernizovat své školní kurikulum. Byl zde zpracován i modulový ŠVP 

oboru grafický design, který je v příloze č. 3. 

 

3.1.4.     Učební plán výtvarných oborů 

 

Učební plán je obsažen v ŠVP a vypracovává se pro každou formu studia zvlášť.  

Učební plán je tabulka, v které jsou uvedeny veškeré předměty, které se ve škole vyučují. U 

předmětů je vždy uvedena časová dotace a v jakém ročníku se předmět vyučuje. Časová 

dotace se nejčastěji uvádí v počtu týdenních vyučovacích hodin přímé výuky. Někde bývá i 

počet hodin za celé studium, za celý ročník atd. To často závisí také na formě vzdělávání.  

Dále se uvádí počet týdnů a dnů nebo hodin, které škola využívá ke školním aktivitám, 

kurzům nebo odborným praxím. Učební plán bývá rozdělen na všeobecně vzdělávací 

předměty a na odborné předměty. Dále se rozděluje na povinné, volitelné a nepovinné 

předměty. Součástí učebního plánu bývají poznámky, které blíže definují podmínky výuky, 

učebního plánu či časového rozvržení. V těchto poznámkách může být uvedeno například 

kolik hodin musí žák splnit u volitelných předmětů, případně kolik volitelných předmětů si 

musí vybrat za ročník nebo za studium. 

Předměty a jejich časová dotace se odvíjí od učebních osnov v konkrétních ročnících. 

„Názvy vyučovacích předmětů škola odvodí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů 

vymezených v RVP (od kurikulárních rámců), popř. si stanoví vlastní název. Název předmětu 

musí být v souladu s jeho obsahem.“ (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) Níže 

přikládám tabulku, kde je dle mého velmi pěkně zpracován RVP do ŠVP. 
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Tabulka 3: Přehled obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

 
Zdroj: ŠVP střední školy designu, online, cit. 21.3.2021 
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3.1.5.    Obsah učebních osnov 

 

Učební osnovy jsou podoby, obsah, cíl a výsledek jednotlivého vyučovacího 

předmětu. V učební osnově nalezneme: 

● „název vyučovacího předmětu a počet hodin výuky (v souladu s učebním plánem);  

● pojetí vyučovacího předmětu (preambuli), tj. popis obecných cílů a didaktického 

pojetí předmětu, přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a 

mezipředmětových vztahů, popis strategií výuky a způsobu hodnocení žáků 

preferovaných v daném předmětu;  

● předpokládané výsledky vzdělávání v daném vyučovacím předmětu a jim 

odpovídající vzdělávací obsah (učivo), jejich orientační rozvržení do ročníků nebo 

do delších časových úseků (např. u předmětů zaměřených na rozvoj stejných 

dovedností, avšak na vyšší úrovni nebo prostřednictvím náročnějšího učiva).“ (RVP 

oboru grafický design, MŠMT, 2020) 

Některé školy mohou místo učebních osnov používat vzdělávací moduly. Moduly jsou 

kompletní částí vzdělávacího programu a definují učební situace, činnosti látky atd. Jeden 

vyučovací předmět může mít více modulů. Jedná se tedy o vyučovací jednotku, která má 

určené přesné časové rozmezí. (RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020) 

Učební osnovy pro jeden konkrétní předmět by mohly být námětem pro další 

závěrečnou práci. V příloze č. 2 jsou učební osnovy oboru grafický design v kapitole 6. 
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4.       Závěr teoretické části 

 

Teoretická část této práce uvádí do tématu podob výtvarných oborů na středních 

uměleckých školách velmi okrajově. Teorie u všech kapitol by se dala ještě více rozvést, ale 

cílem bylo seznámení se se základními fakty doplněnými o mé zkušenosti či myšlenky, které 

jsou úvodem pro následující výzkumnou část, která přináší mnohé zajímavé srovnání a 

poznání právě v kontextu podoby výtvarného oboru grafický design, který je v teoretické 

části mnohokrát používám jako modelový zdroj.  

Pro uvedení do kontextu tématu diplomové práce mi přišlo vhodné začít práci 

kapitolou historie středních uměleckých škol. Kapitoly následně navazují současným 

uměleckým vzděláváním, které již více konkretizuji a směřuji k popisu středních 

uměleckých škol jako takových a výtvarných oborů, které do skupiny umění patří. Dále se 

věnuji studiu na střední umělecké škole. Tuto část detailněji rozebírám v jednotlivých 

kapitolách, kde píši o přijímacích zkouškách, maturitních zkouškách, průběhu studia a věnuji 

se i učitelům, kteří na těchto školách působí. Tato část teoretické práce se odráží i ve 

výzkumné části práce.  

Poslední kapitola teoretické části se zabývá spíše formálními náležitostmi, které jsou 

součástí každé školy. Zaměřuje se především na umělecké střední školy a rozebírá školské 

dokumenty. Tato část se odráží v praktické části práce.  

Teoretická část práce je tedy stručným exkurzem do středního uměleckého 

vzdělávání v ČR a podob výtvarných oborů na těchto školách. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

5.       Příprava výzkumu 

Před samotnou realizací výzkumu je potřeba si určit základní náležitosti, které jsou 

vstupem do fáze realizace výzkumu, tzv. ideový plán. „Ideový plán výzkumu je v podstatě 

ideovou skicou zamýšleného výzkumu. Je mostem propojující nápad a samu realizaci 

výzkumu.“ (Miovský, 2006) Součásti ideového plánu jsou popsány v následujících 

podkapitolách. Jedná se o vymezení jednotlivých kroků, které jsem si připravila před 

výzkumem a jsou důležité pro celý výzkum.  

 

5.1.    Formulace výzkumného problému 

Výzkum začíná vymezením výzkumného problému a navazuje na teoretickou část 

práce. Teoretická část o podobách výtvarných oborů středních odborných škol uměleckých 

je obsahově velmi široké téma. Pro správné uchopení výzkumného problému jsem si z 

tématu diplomové práce vybrala pouze její část, na kterou chci navázat výzkum a v 

následující kapitole si z výzkumného problému formuluji výzkumnou otázku. 

„Při formulaci výzkumného problému musíme jasně definovat, co za problém 

považujeme, tj. v čem problém spočívá a o jaký problém se jedná.“ (Miovský, 2006) 

Ve výzkumné části se zaměřím na obor grafický design, který je nejrozšířenějším 

oborem na středních odborných školách uměleckých. Obor je zastoupen na mnoha školách, 

ale ne všude jsou stejné přijímací zkoušky, stejné učební osnovy, školní vzdělávací program 

či klasifikace učitelů apod. Cílem je tedy porovnat podmínky přijímání, studia a ukončení 

oboru grafický design. Výzkum nabídne návrhy pro další rozvíjení tohoto tématu, na které 

v této práci již nebude prostor. Tento, či obdobný výzkum jsem nikde nezaznamenala a mohl 

by být velmi přínosný i pro budoucí uchazeče o tento obor. Výzkumný problém jsou tedy 

nejednotné podmínky výše zmíněného na uměleckých školách, což může způsobovat zmatek 

při volbě studia uchazeče. Zaměřím se na skutečný stav a obsah oboru grafický design a 

výsledky porovnám na vzorku škol. 



49 

5.2.    Výzkumná otázka 

Ve výzkumu jsem si určila tuto výzkumnou otázku: Jakou podobu má grafický 

design na různých středních odborných školách? Další specifické otázky: Jaká je struktura 

výuky předmětů ze vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický design na různých 

školách? Má škola stanovené v podmínkách k přijetí ke studiu odevzdání domácích 

prací/portfolia? Jaké odborné předměty jsou v profilové části maturitní zkoušky? Má učitel 

odborných předmětů v oboru grafický design pedagogické vzdělání? K zodpovězení otázek 

jsem zvolila deskriptivní metodu výzkumného šetření. 

5.3.    Design výzkumu 

Cílem výzkumné části je popsat skutečný stav na SOŠ uměleckých s oborem grafický 

design. Ve výzkumu se budu zabývat komplexními podklady školy oboru grafický design 

na různých školách. V první fázi budu čerpat především z webových stránek škol, v druhé 

fázi budu školy kontaktovat v případě potřeby o doplnění informací. Rámec práce budou 

ohraničovat jednotlivá kritéria, která jsou popsána níže. Tyto kritéria vychází z teoretické 

části této práce, z jednotlivých kapitol kromě kapitoly 1. 

Jedná se o kvalitativní výzkum, konkrétně analytickou práci či analýzu dokumentů, 

(různé zdroje uvádí různé názvy) metodu popisnou, kdy budou textové dokumenty škol 

sloužit jako zdroj kvalitativních dat. Nevýhodou této metody můžete být absence 

požadovaných dokumentů. Výhodou je, že data v dokumentech jsou již vytvořená a já je 

budu jen shromažďovat. V této metodě se ptáme „Jaké to je?“ a zjišťujeme a popisujeme 

situaci, stav, výskyt jevu. (Výzkumný problém a nejčastější… – MUNI SPORT, online, cit. 

2.3.2021) Analýze předchází sběr dat. Data budu sbírat ze vzorku středních odborných škol 

uměleckých s oborem grafický design. Ještě předtím formuluji kritéria, podle kterých budu 

školy mezi sebou porovnávat a analyzovat. Interpretuji získané poznatky. 

5.4.    Výběr výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek jsem vybírala ze středních odborných škol uměleckých, se 

studijním programem grafický design v ČR. Obor na těchto školách musí být ukončen 

maturitní zkouškou. Pro realizování výzkumu jsem použila stratifikovaný náhodný výběr, 

kdy jsem si vytvořila skupinu všech středních odborných škol uměleckých s oborem grafický 
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design ukončeným úplným středním odborným vzděláním v ČR a z níž jsem pak náhodně 

vybrala 7 škol, na kterých je prováděn výzkum. 

Tabulka 4: Školy s oborem grafický design v ČR 

 

 
Zdroj: Heřmanová, 2016, s.25
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6.       Realizace výzkumu 

Realizace výzkumu je klíčovou částí celého výzkumného procesu. Celá tato fáze je 

zahájena sběrem dat a definování kritérií. Realizace výzkumu byla upraveno kvůli současné 

situaci související s epidemií. Původně se výzkum měl realizovat v reálném školním 

prostředí. Toto bohužel nelze momentálně uskutečnit a jiným přínosným východiskem je 

tedy již zmiňovaná analytická práce, pomocí metody deskriptivní/popisné. Pro tento výzkum 

jsou podstatná kritéria, které popíšu v následující kapitole a sběr dat. 

6.1.    Kritéria 

Zvolené kritéria uvedu u každého výzkumného vzorku stejná a budou se věnovat 

aktuálnímu stavu na školách. Jednotlivá kritéria popíši a v závěru zhodnotím. Kritéria jsou 

následující: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design2. 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 

5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

6.2.    Sběr dat 

Sběr dat probíhal v průběhu března roku 2021. Výzkumný vzorek tvořilo 7 středních 

odborných uměleckých škol s oborem grafický design z celkového počtu 43 škol s grafickým 

designem v celé ČR. Je zachována anonymita3 škol, proto používám číselné označení Škola 

1-7. Výchozím materiálem pro sběr dat budou odkazy a dokumenty na webových stránkách, 

nejčastěji výroční zprávy, školní vzdělávací program a učební osnovy, v kterých vytřídím 

informace podstatné pro kriteriální podmínky výzkumu. Je nutné dodat, že se ŠVP nemusí 

zaměřovat vždy konkrétně na grafický design. Podle průzkumu v roce 2017 (Mrázek, Vážná) 

 
2
 Předmět dějiny výtvarné kultury některé školy zařazují do dvou vzdělávacích oblastí: 

společenskovědní vzdělávání a umělecko-historická a výtvarná příprava. Předmět ve výzkumu započítávám do 

odborných předmětů. 
3
 Je čerpáno pouze z veřejně dostupných dokumentů škol, které musejí být v závěrečných prací 

citovány. Proto jsou data anonymizovaná pouze ve výzkumu, ale zdroje dokumentů jsou uvedeny ve zdrojích 

na konci práce. 
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ve 42 školách (49 ŠVP) s oborem grafický design, vyučovalo podle ŠVP grafický design jen 

23 škol. Další ŠVP byly zaměřené například na branding design, propagační grafiku, 

grafický design a postprodukci, grafický design a média a další. Toto jsem ve výzkumu 

zohlednila a pracuji se všemi ŠVP, které spadají pod obor grafický design. 

 

6.3.    Zpracování a analýza dat 

V této části probíhá analýza a interpretace textu a obrazových materiálů. Ze 

získaných dat interpretuji výsledky. Sebraná data povedou ke konkretizaci vybrané 

problematiky. Využiji k tomu deskriptivní přístup, kdy získaná data utřídím, klasifikuji a 

provedu deskripci dat. Tento přístup vyžaduje předem navržená kritéria pro vytvoření 

systematické deskripce a klasifikace. (Miovský, 2006)  
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7.       Interpretace výsledků 

V této kapitole jsou vypsané jednotlivé školy a stručný popis každé školy. U každé 

školy se zabývám stanovenými kritérii, na které hledám odpověď ve zmiňovaných 

dokumentech, často dostupných na stránkách školy. Získaná data následně shrnu 

v kapitole 8. Vyhodnocení výsledků. Výsledky škol porovnám, utřídím a klasifikuji. 

7.1.    Škola 1 

Škola 1 se nachází ve městě s celkovým počtem obyvatel cca 93 000. Nabízí dva 

studijní programy, oba s kódem 82-41-M/05 Grafický design. Tyto programy jsou dále 

rozdělené podle ŠVP. Ve výzkumu je zastoupen pouze jeden. Ten, který blíže odpovídá RVP 

a ŠVP grafického designu. Jedná se o soukromou střední školu, kde si žáci platí školné. 

Celkem je na škole 255 žáků v denním studiu. Škola má přehledné webové stránky, ale jsou 

zde uvedeny pouze základní informace. Chybí poměrně důležitá prezentace klauzurních 

zkoušek žáků a veřejně dostupné dokumenty. Nabízí i semináře vzdělávání pro dospělé, 

kurzy kresby pro uchazeče a s žáky se zapojuje do mnoha akcí. (Škola 1, online, 14.3.2021) 

Kritéria: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design. 

Škola nemá učební plán ani ŠVP na webových stránkách školy. Školu jsem 

několikrát kontaktovala přes e-mail a následně přes sociální síť Facebook. Na Facebooku 

jsem dostala odpověď na konání komisionálních zkoušek, nicméně ŠVP s učebním plánem 

mi odmítli zaslat elektronicky. V odpovědi jsem se dozvěděla, že by měl být k nahlédnutí 

pro uchazeče na dni otevřených dveří školy.   

 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

První částí je talentová zkouška – dvě kresby tužkou: kresba zátiší tužkou a kresba 

podle vlastní fantazie. Dále je do celkového bodování přijímacího řízení započítáván průměr 

známek ze základní školy. Předpokládaný počet přijímaných je 54 pro oba studijní 

programy. Kresba je hodnocena max. 50 body (celkem 100 body z této části) a max. 100 

body (při průměru 1,00) z průměru všech známek 1. pololetí 8. ročníku základní školy. 

Kritéria hodnocení jsou váhově nastavena takto: 1) bodové hodnocení z talentové zkoušky, 
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2) průměr známek z českého jazyka a anglického jazyka v 1. pololetí 8. ročníku, 3) průměr 

známek z výtvarné výchovy a dějepisu v 1. pololetí 8. ročníku. (Úřední deska Školy 1, 

online, cit. 14.3.2021) 

Domácí práce po uchazečích nejsou vyžadovány.  

3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

V 1. a 2. ročníku koná žák komisionální zkoušku z odborného předmětu, který ve 

školním vzdělávacím programu zahrnuje obsahový okruh umělecká a výtvarná příprava s 

výjimkou tematického celku 1. Obsahem postupové zkoušky v 1. a 2. ročníku je estetická 

příprava, základy písma a figurálního kreslení a ročníkový umělecký projekt.  

Ve 3. a 4. ročníku koná žák komisionální zkoušku z odborného předmětu, který ve 

školním vzdělávacím programu zahrnuje obsahový okruh návrhová a realizační tvorba. 

Obsahem postupové zkoušky ve 3. ročníku je návrhová a realizační tvorba, z níž žák 

vypracuje a obhájí ročníkový umělecký projekt a historie výtvarné kultury. 

 Žáci 4. ročníku místo komisionální zkoušky vypracují a odevzdají umělecký 

maturitní projekt. Projekt odevzdají na začátku 2. pololetí.  

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 

Profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů se skládá ze zkoušky historie 

výtvarné kultury formou ústního zkoušení (15 minut), návrhové a realizační tvorby (15 

minut) a pracovní techniky, materiály a maturitní umělecký projekt – praktická zkouška a 

obhajoba maturitního projektu. U ústních zkoušek mají žáci k dispozici určená témata a 

otázky od školy. (Úřední deska Školy 1, online, cit. 14.3.2021) 

5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

V seznamu zaměstnanců školy není jediný s titulem umění (BcA. či MgA.). Nejvíce 

zastoupené jsou tituly Mgr., dále Ing. a jen dva učitelé s Bc. a jeden zaměstnanec s PaedDr., 

ale zde se jedná o výchovného poradce. (Zaměstnanci Školy 1, online, cit. 14.3.2021) 

7.2.    Škola 2 

Škola 2 se nachází v menším městě s celkovým počtem obyvatel cca 9 600. Nabízí 

čtyři studijní programy, všechny spadající pod skupinu M. Jeden z oborů je přímo grafický 

design. Jedná se o příspěvkovou organizaci. Celkem je na škole 252 žáků v denním studiu, 
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z toho 114 studujících obor grafický design, v celkovém počtu 4 tříd pro tento obor. Je 

rozdělena do 3 budov, z nichž každá budova je vybavena materiály, stroji atd. určené pro 

konkrétní výuku. Škola má na první pohled méně přehledné webové stránky, ale oproti škole 

1 má zde uvedené veškeré potřebné údaje pro uchazeče, žáky i veřejnost. Nechybí ani 

prezentace klauzurních a maturitních prací žáků. Vypsané jsou i kurzy figurální kresby a 

malby. Škola se zapojuje do mnoha projektů, mimo jiné i Erasmus+. (Škola 2, online, cit. 

14.3.2021) 

Kritéria: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design. 

 Tabulka 5: Učební plán Školy 2 s časovými dotacemi předmětů ve všech ročnících 

 
Zdroj: Učební plán Školy 2 (ŠVP Školy 2, online, cit. 14.3.2021) 

Odborné předměty jsou v tabulce uvedeny od předmětu dějiny výtvarné kultury. 

Většina odborných předmětů na této škole výrazně převládá v počtu vyučovacích hodin na 

předměty všeobecně vzdělávacími (kromě cizího jazyka). Největší zastoupení má zde 

návrhová tvorba a praktická cvičení v celkovém počtu 14 hodin během 4 let studia. Dalšími 
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nejobsáhlejšími předměty v počtu 12 vyučovacích hodin jsou dějiny výtvarné kultury, 

výtvarná příprava, figurální kreslení a počítačová grafika. Součástí předmětu návrhová 

tvorba jsou ve 3. ročníku uskutečňovány týdenní praxe. V 2. ročníku probíhá týdenní praxe 

též, ale není blíže specifikováno, pod který předmět spadá. Odborná praxe se uskutečňuje ve 

firmách sociálních partnerů školy nebo v odborných učebnách grafických dílen školy. (ŠVP 

Školy 2, online, cit. 14.3.2021) 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

V přijímacím řízení se hodnotí: a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na 

vysvědčení z 8. ročníku ZŠ (pouze předměty ČJ, CJ, D), b) výsledky talentové zkoušky, c) 

další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výstupní 

hodnocení, výsledky soutěží a olympiád). Talentová zkouška je rozdělena takto: 

1. předložení vlastních výtvarných prací – min. 15 prací (max. 15 b) 

2. kresba podle modelu (max. 30 b) 

3. kresba zátiší (max. 20 b) 

4. malba barevné kompozice (max. 30 b) 

Práce hodnotí komise. Maximální počet bodů, který může uchazeč získat je 100 b. Žádný z 

úkolů nesmí být hodnocen bodem 0, jinak uchazeč u zkoušky neuspěje. Za aktivitu na 

soutěžích může uchazeč dostat max. 5 bodů. 

Domácí práce jsou součástí talentové zkoušky. Jsou pevně stanovené parametry 

podle dokumentu na stránkách školy. Požaduje se minimálně 15 prací formátu A2 a větší. 

Definovaná jsou i povinná témata, které musí portfolio uchazeče pro splnění zkoušky 

obsahovat. (ŠVP Školy 2, online, cit. 14.3.2021) 

3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

V 1. a 2. ročníku koná žák komisionální zkoušku z odborného předmětu, který v ŠVP 

zahrnuje obsahový okruh umělecko-historická a výtvarná příprava (netýká se předmětu 

dějiny výtvarné kultury). Ve 3. a 4. ročníku koná žák komisionální zkoušku z odborného 

předmětu, který v ŠVP zahrnuje obsahový okruh návrhová a realizační tvorba. Žáci absolvují 

komplexní proces umělecké tvorby včetně zpětné vazby – od vzniku samostatné práce až po 

realizaci veřejné výstavy s vlastním kompletním organizačním a technickým zajištěním. 

(ŠVP Školy 2, online, cit. 14.3.2021) 

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 
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Maturitní zkouška z odborných předmětů se koná z dějin výtvarné kultury a 

technologie. Tyto zkoušky jsou ústní. Součástí maturity je také praktická zkouška z 

obsahového okruhu návrhová a realizační tvorba. Zkouška spočívá ve zhotovení výtvarného 

návrhu na dané téma a jeho realizace. Práce studentů jsou vyvěšeny na webových stránkách. 

(ŠVP Školy 2, online, cit. 14.3.2021) 

 

5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

Škola zaměstnává celkem 58 lidí z toho 16 nepedagogických pracovníků a 42 

pedagogických pracovníků. 30 pedagogů má vysokoškolské magisterské a vyšší vzdělání, 3 

bakalářské, 2 vyšší odborné a 7 střední. Odbornou kvalifikaci má 36 z celkového počtu. Pro 

příklad uvedu učitele s různými tituly, kteří jsou uvedeni na stránkách školy. Odborné 

předměty učí ženy v zastoupení čtyř s titulem Ing. a tří bez titulu. Výtvarné předměty učí 

ženy i muži. 3 tituly MgA., 1 titul BcA, 3 s tituly akad. mal., 1 Ing. arch., 3 Mgr., 2 Bc. a 2 

bez titulu. (Výroční zpráva, Školy 2, online, cit. 14.3.2021) 

Tabulka 6: Zaměstnanci Školy 2 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

7.3.    Škola 3 

Škola 3 sídlí ve městě s cca 25 500 obyvateli. Nabízí devět studijních programů, 

všechny spadající pod skupinu M. Nechybí ani obor grafický design. Jedná se též o 

příspěvkovou organizaci. Celkem je na škole 295 žáků v denním studiu, z toho 44 studuje 

obor grafický design. Zde je tento obor zastoupen jako druhý nejpočetnější. První je obor 

multimediální tvorba s 58 žáky. Škola má krásně přehledné webové stránky. Nechybí zde 

žádné dokumenty, zůstává hlavička webových stránek, kde jsou vypsané všechny obory a 

další informace pro žáky i veřejnost. U každého oboru je i fotogalerie prací žáků. Škola 

nabízí opravdu široký výběr výtvarných kurzů, jak pro veřejnost, tak například k přípravě na 
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talentovou zkoušku. Pravidelně spolupracuje s firmami a zapojuje se do mnoha projektů. 

(Škola a absolventi Školy 3, online, cit. 14.3.2021) 

Kritéria: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design. 

 Tabulka 7: Učební plán Školy 3 s časovými dotacemi předmětů ve všech ročnících 

 

Zdroj: Učební plán Školy 3, online, cit. 14.3.2021 

Odborné předměty zde opět převažují nad všeobecně vzdělávacími, a to v celkovém 

počtu za 4. ročníky 93:57. Časově nejobsáhlejší předmět jsou zde praktická cvičení v počtu 

24 hodin během čtyřletého studia. Následuje předmět navrhování s 17 hodinami za 4 roky. 

Výtvarná příprava má 12 hodin za 1. a 2. ročník a poté dějiny výtvarné kultury mají 11 hodin 
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za 4 roky studia. Odborné praxe se realizují ve školních dílnách každého oboru, které jsou 

velmi dobře vybaveny nebo na plenéru. 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

Přijímací řízení na této škole je rozděleno do tří zkoušek: talentová zkouška, oborová 

zkouška a studijní výsledky ze ZŠ. 

TZ se skládá ze 3 úkolů, z toho 2 jsou společné pro všechny obory – kreslená hlava 

podle modelu úhlem nebo tužkou a kresebný diktát (kresba nebo malba dle zadání). Poslední 

úkol pro uchazeče o grafický design byl malovaný plakát včetně písma. Na každou práci 

mají uchazeči 2 hodiny. Pro úspěšné splnění TZ je potřeba získat 45 bodů. Úkoly hodnotí 

desetičlenná komise a každý z členů může dát 0-5 bodů. Poté může uchazeč přistoupit k 

oborové zkoušce. Tou jsou domácí práce. Práce se odevzdávají v digitální podobě v počtu 

max. 20 kusů a odevzdávají se na USB disku podle stanovených parametrů v den konání TZ.  

Posledním kritériem jsou studijní výsledky z celé 7. třídy a 1. pololetí 8. třídy.  

Celkem může uchazeč získat max. 190 bodů. Z TZ z každého úkolu 50 b. Domácí 

práce jsou hodnoceny max. 20 body a studijní výsledky ze ZŠ také max. 20 b při průměru 

1,00 až 1,10. (Kritéria přijímacího řízení Školy 3, online, cit. 14.3.2021) 

3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

V 1. a 2. ročníku koná žák na závěr každého pololetí zkoušku (klauzuru) z předmětu 

výtvarná příprava. Ve 3. a 4. ročníku koná žák na závěr každého pololetí klauzuru z předmětu 

navrhování. Práce jsou hodnoceny komisí. (ŠVP Školy 3, online, cit. 14.3.2021) 

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 

MZ se skládá z technologie (ústní), návrhu a provedení praktické části zkoušky a její 

obhajoby a dějiny výtvarné kultury (ústní). (ŠVP Školy 3, online, cit. 14.3.2021) 

5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

Cituji část z výroční zprávy školy 3 z roku 2019/2020: „Pedagogický sbor je plně 

kvalifikovaný. Kvalitní a aktivně činní výtvarníci působící zároveň jako pedagogové mají 

pozitivní vliv na živou a tvůrčí atmosféru ve škole”. Dále uvádí, že udržení kvalitního složení 

pedagogického sboru je cílem školy. 
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Ve škole je 48 pedagogických pracovníků, z toho 4 mají středoškolské vzdělání a 

zbytek má vysokoškolské, a 15 nepedagogických (typu uklízečka, kuchařka apod.). Ze 48 je 

35 pedagogů aprobovaných na výtvarné odborné předměty, z toho 2 na Dějiny výtvarné 

kultury. V největším počtu jsou zde učitelé s tituly MgA. (13) a Mgr (10). Dále tituly Ak. 

mal. (6), Ak.soch (4), BcA. i Ing. (Výroční zpráva 2019/2020 Školy 3, online, cit. 14.3.2021) 

7.4.    Škola 4 

Škola 4 sídlí ve městě s cca 51 000 obyvateli. Nabízí čtyři studijní programy, 

spadající pod skupinu M. Jeden z oborů je grafický design. Jedná se o soukromou školu. 

Celkem je na škole 300 žáků v denním studiu. Škola má vcelku přehledné webové stránky, 

ale podobně jako u Školy 1 zde chybí dokumenty podstatné pro tuto práci. Naopak ale 

disponuje svým vlastním katalogem, kde je škola popsaná pro potřeby veřejnosti a jsou zde 

představeny jednotlivé obory a práce žáků těchto oborů. Nechybí ani učební plán. Nabízí 

střední i vyšší odborné vzdělání a v jednom městě je rozmístěna do čtyř budov. Škola nabízí 

různé výtvarné kurzy, přípravné, letní a otevírá i nultý ročník pro uchazeče, kteří nesplnili 

přijímací řízení. Je součástí projektu Erasmus+.  

Kritéria: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design. 

V odborných předmětech má největší zastoupení grafický design s 17 hodinami za 4 

roky studia. Poté dva předměty všeobecně vzdělávací se 14 h za 4 roky a následně dějiny 

výtvarné kultury s 13 hodinami. S 12 hodinami jsou tu pak výtvarné cvičení a výtvarná 

příprava. Ve 3. ročníku probíhá dvoutýdenní praxe ve firmách. 
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Tabulka 8: Učební plán Školy 4 s časovými dotacemi předmětů ve všech ročnících 

 

  Zdroj: Katalog 2020/2021 Školy 4, online, cit. 15.3.2021 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

Přijímací zkouška se skládá ze: souboru domácích prací, ústní zkoušky (obhajoba 

domácích prací), testu (dějiny umění, literatura, kultura), hodnocení 2. pololetí 8. ročníku 

ZŠ, talentové zkoušky (rozdílná dle oborů). Domácí práce mohou obsahovat různá témata a 

techniky. Stanoveno je min. počet 20 prací. TZ se skládá z kresby hlavy, kresby předmětu a 

malba na téma zadané u zkoušky. Bodové hodnocení není vypsáno. Škola nabízí TZ 

nanečisto, kde si uchazeči do uvedeného data mohou zkusit vypracovat úkoly, které se 

objevují na TZ a v rámci toho, mohou využít i konzultace svých domácích prací. (Studijní 

obory Školy 4, online, 15.3.2021) 
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3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

V 1. a 2. ročníku koná žák klauzuru z předmětu výtvarná příprava, vždy na konci 

pololetí. Ve 3. a 4. ročníku koná žák na závěr každého pololetí klauzuru z předmětu figurální 

kresba a grafický design. (Katalog 2020/2021 Školy 4, online, 15.3.2021) 

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 

Žák koná v profilové části maturitní zkoušku z předmětu grafický design a dějiny 

výtvarné kultury. Součástí je i praktická část, kde žák vytváří maturitní práci. V praktické 

části si žák volí jedno ze šesti témat, které chce realizovat v počítačovém programu pro úkol 

určený. Žák práci prezentuje a obhajuje před maturitní komisí. Na vypracování má žák 6 

měsíců. Mezitím musí alespoň čtyřikrát svou práci konzultovat. Práce je hodnocená 

bodovým hodnocením konzultací, obhajoby, vedoucím práce a oponentem. (Studijní obory 

Školy 4, online, 15.3.2021) 

5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

Na škole je 45 pedagogů, z toho 13 pedagogů pro všeobecně vzdělávací předměty (3 

učí dějiny výtvarné kultury) a 32 pro odborné. Zastoupeny jsou všechny dosavadní tituly 

kromě BcA. – Bc. (4)., Dis. (1), Mgr. (13), MgA. (15), Ing. (6), 1 Ak. mal. a 1 PaedDr., bez 

titulu jsou zde 4 učitelů. (Katalog 2020/2021 Školy 4, online, cit. 15.3.2021) 

 Tabulka 9: Zaměstnanci Školy 4  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

7.5.    Škola 5 

Jedná se o školu ve městě s cca 45 700 obyvateli. Jedná se o střední i vyšší odbornou 

školu. Střední škola nabízí dva studijní programy, spadající pod skupinu M. Jeden z oborů 
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je grafický design. Jedná se o příspěvkovou organizaci. Celkem je na škole 113 žáků v 

denním studiu, z toho 32 v oboru grafický design. Škola má přehledné webové stránky. Jsou 

zde dostupné veškeré dokumenty a fotografie prací žáků. Škola spolupracuje se zahraničním 

školami a nabízí přípravný kurz kreslení pro žáky 9. tříd. (Výroční zpráva 2019/2020 Školy 

5, online, cit. 15.3.2021) 

Kritéria: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design. 

 Tabulka 10: Učební plán Školy 5 s časovými dotacemi předmětů ve všech ročnících 

 

Zdroj: Učební plán Školy 5, online, cit. 15.3.2021 
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Odborné předměty zde také převažují nad počtem všeobecně vzdělávacích (55:46). 

Nejpočetněji zastoupené jsou zde praktická cvičení v počtu 24týdenních hodin v rámci 4 let. 

Následuje předmět Navrhování v počtu 16týdenních hodin a poté Výtvarná příprava s 15 

hodinami. To je více hodin, než má jakýkoliv všeobecně vzdělávací předmět. 

Odborné praxe žáci konají ve firmě ve 3. ročníku (v případě možnosti také ve 2. 

ročníku), a pokud finanční situace žáků dovolí také v rámci Výtvarné stáže v zahraničí 

organizované ve 3. ročníku. 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

Uchazeči v rámci TZ zkoušky plní následující 3 úkoly: kresba podle předlohy (max. 

60 b), kresba zpaměti (max. 45 b), modelování podle předlohy (max. 40 b). Součástí 

talentové zkoušky je pohovor s uchazečem a předložení jeho domácích prací, popřípadě 

dokladů o výsledcích v odborných soutěžích (max. 35 b). Jednotlivé úkoly vyhodnotí 

komise tak, že seřadí práce uchazečů v jednotlivých úkolech od nejzdařilejší po nejméně 

zdařilou a určí počet bodů. Dále uchazeč skládá test z obecných studijních předpokladů 

(max. 20 b). 

Domácí práce by měly obsahovat 5–10 prací v podepsaných deskách, plastické práce 

ve fotodokumentaci, volitelná součást je digitální obsah na flash disku. (Přijímací řízení 

Školy 5, online, cit. 15.3.2021) 

 

3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

V 1. a 2. ročníku koná žák komisionální zkoušku z odborného předmětu, který ve 

školním vzdělávacím programu zahrnuje obsahový okruh umělecko-historická a výtvarná 

příprava, ve 2. ročníku probíhá i realizace v materiálu. Ve 3. a 4. ročníku koná žák 

komisionální zkoušku z odborného předmětu, který ve školním vzdělávacím programu 

zahrnuje obsahový okruh návrhová tvorba a realizace v materiálu. (Výroční zpráva 

2019/2020 Školy 5, online, cit. 15.3.2021) 

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek dějin výtvarné 

kultury, technologie – obě zkoušky jsou ústní (15 minut) a praktické maturitní zkoušky. 

Témata praktické zkoušky se předem nezveřejňují. Pro žáky jsou dostupná až v den začátku 

této zkoušky. (Maturita Škola 5, online, cit. 15.3.2021) 
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5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

Škola zaměstnává 37 zaměstnanců, z toho 8 ostatních pracovníků (uklízečka, údržbář 

atd.) 7 neaprobovaných a bez titulu. U odborných předmětů se jedná nejčastěji o pedagogy 

s tituly MgA. (5), dále Mgr. (6), 2 pedagogové s DiS. a po jednom zaměstnanci s titulem Ak. 

mal., Ing. a Bc. (Výroční zpráva 2019/2020 Školy 5, online, cit. 15.3.2021) 

7.6.    Škola 6 

Škola 6 sídlí v hlavním městě. Nabízí pět studijních programů, spadající pod skupinu 

M. Tři z oborů jsou grafický design, který je dále specifikován podle ŠVP na konkrétní 

zaměření. Jedná se o příspěvkovou organizaci. Škola nabízí jak středoškolské, tak vyšší 

odborné vzdělání. Celkem je na škole 427 žáků v denním studiu, z toho 298 na střední škole. 

Škola má přehledné webové stránky a opravdu si zakládá na grafickém zpracování jak 

webových stránek, tak např. výroční zprávy a dalších dokumentů. Škola nabízí různé 

přípravné kurzy a konzultace pro uchazeče. Pořádá výstavy prací svých žáků i v zahraničí a 

se zahraničními školami i spolupracuje. (O Škole, online, cit. 24.3.2021) 

Kritéria: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design. 

Odborné předměty začínají od předmětu dějiny výtvarné kultury. Převládají nad 

všeobecně vzdělávacími předměty v počtu týdenních vyučovacích hodin během 4 let. 

Nejpočetněji zastoupený je předmět grafický design v součtu 23 hodin týdně za 3 roky. 

Následuje počítačová grafika s 12 hodinami. Ve 2. a 3. ročníku probíhají odborné praxe. 

(Výroční zpráva 2019/2020 Školy 6, online, cit. 15.3.2021) 
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 Tabulka 11: Učební plán Školy 6 s časovými dotacemi předmětů ve všech ročnících 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2019/2020 Školy 6, online, cit. 15.3.2021 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

Zájemci o studium předkládají 20–30 domácích výtvarných prací libovolného 

charakteru a techniky, včetně seznamu těchto prací. Všechny práce předkládají rovněž v 

digitální podobě na CD pro potřeby archivace. TZ tvoří několik různě zaměřených 

výtvarných úkolů. Součástí zkoušky je přijímací pohovor, kterému předchází test zahrnující 
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otázky z českého jazyka a literatury a kulturně-historického základu. Přijímací test svým 

obsahem vychází z učiva základní školy. Při hodnocení výsledku přijímací zkoušky se 

přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy. 

Zkouška je dvoudenní, první kolo se skládá z hodnocení domácích prací a prvního 

až třetího výtvarného úkolu. Do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří dosáhnou min. 

počtu bodů, které stanoví komise. Bodové hodnocení je následující: domácí práce (60), první 

výtvarný úkol (45), druhý výtvarný úkol (45), třetí výtvarný úkol (45), test z českého jazyka 

a literatury a kulturně-historických reálií (45), individuální pohovor (45). Max. počet bodů 

je 285. (Přijímací řízení Školy 6, online, cit. 15.3.2021) 

3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

V 1. a 2. ročníku konají žáci komisionální zkoušku z předmětu výtvarná příprava. Ve 

3. a 4. ročníku z předmětu grafický design. (Výroční zpráva 2019/2020 Školy 6, online, cit. 

15.3.2021) 

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 

Žák skládá z profilové části tyto povinné zkoušky: Dějiny výtvarné kultury a oboru 

(ústní), teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní), praktická zkouška z odborných 

předmětů. Na ústní zkoušku má 15 minut přípravy a 15 minut ústní zkoušky. Na vypracování 

praktické části má žák 10 dnů. Výslednou práci obhajuje před maturitní komisí. Žák může 

skládat i nepovinnou zkoušku z předmětu figurální kresba (praktická). (Výroční zpráva 

2019/2020 Školy 6, online, cit. 15.3.2021) 

5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

Škola zaměstnává 56 pracovníků (na SŠ) z toho 45 kvalifikovaných a 13 

nekvalifikovaných. Nejvíce jsou zde v zastoupení pedagogové s titulem Mgr. (14), dále 

MgA. (14), Ing. (11), Bc. (4), BcA. (2) na SŠ i VOŠ. (Výroční zpráva 2019/2020 Školy 6, 

online, cit. 15.3.2021) 
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 Tabulka 12: Zaměstnanci Školy 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

7.7.    Škola 7 

Škola 7 sídlí ve městě s cca 289 600 obyvateli. Nabízí pět studijních programů, 

spadající pod skupinu M. Jeden z oborů je grafický design. Jedná se o příspěvkovou 

organizaci. Celkem je na škole 265 žáků v denním studiu. Škola má dvě budovy s rozdělením 

pro ateliéry. Má velmi přehledné webové stránky a podobně jako škola 6 si zakládá i na 

vzhledu různých dokumentů, které má na webu vyvěšené. Škola nabízí různé výtvarné kurzy 

pro dospělé a přípravné kurzy pro uchazeče o studium. Je součástí projektu Erasmus+. 

(Výroční zpráva 2019/2020 Školy 7, online, cit. 15.3.2021) 

Kritéria: 

1. Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti umění a kultura oboru grafický 

design. 

 V počtu hodin týdně opět převládají odborné předměty, a to jak za jednotlivé ročníky, 

tak za celé 4 roky studia. Celkem je to 85 hodin týdně odborných předmětů a 53 hodin 

všeobecně vzdělávacích. V počtu týdenních hodin mají největší zastoupení předměty 

návrhová a realizační tvorba s 20 hodinami týdně za 2 ročníky. Dále výtvarná příprava 

a realizace s 18 hodinami týdně během 2 let. Následuje počítačová grafika s 13 hodin 

týdně během 4 let a dějiny výtvarné kultury s 12 hodinami týdně během 4 let. 

V průběhu druhého pololetí 3. ročníku včetně letních prázdnin a prvního pololetí 4. 

ročníku mají žáci povinnost zajistit si a vykonat uměleckou praxi (ve firmách, škole či u 

OSVČ) v rozsahu 80 hodin. 

Od 3. ročníku je nedílnou součástí každé práce v hlavním vyučovacím předmětu 

Návrhová a realizační tvorba její ústní obhajoba. (ŠVP Školy 7, online, cit. 15.3.2021) 
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Tabulka 13: Učební plán Školy 7 s časovými dotacemi předmětů ve všech ročnících 

 

Zdroj: ŠVP Školy 7, online, cit. 24.3.2021 

2. Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích prací/portfolia. 

Přijímací řízení se skládá z TZ a přijímací zkoušky. TZ je složena ze 2 úkolů.  Kresba 

sádrové hlavy a úkol dle zvoleného oboru vzdělání. Uchazeči musí odevzdat minimálně 20 

domácích vytištěných prací (max. 45 b). Pokud uchazeč nedodrží minimální počet domácích 

prací, strhne mu tříčlenná komise vždy po 1 bodu za každou chybějící práci od každého 

hodnotitele (pokud bude chybět 1 práce, strhnou se uchazeči 3 body). Za výtvarné úkoly 

může uchazeč dostat max. 90 bodů. Pro úspěšné složení je nutné získat alespoň 75 bodů. 

Přijímací zkouška se skládá z testu všeobecných studijních předpokladů (max. 60 b). 30 bodů 

je spodní hranice pro splnění této zkoušky. Dále se hodnotí průměrný prospěch uchazeče ve 

2. pololetí na vysvědčení ze 7. ročníku základní školy (max. 40 bodů za prospěch 1 - 1,5). 

Za známku dostatečný a nedostatečný se uchazeči odečítají 5–25 bodů (podle předmětu). 
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Pokud se uchazeč takto dostane do mínusových hodnot, nebude přijat ke studiu. (Přijímací 

řízení Školy 7, online, cit, 15.3.2021) 

3. Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální zkoušku. 

V závěru 1. a 2. ročníku žáci konají komisionální zkoušku (tzv. klauzuru) z hlavního 

odborného předmětu výtvarná příprava a realizace, ve 3. a ve 4. ročníku žák koná tuto 

zkoušku z hlavního odborného předmětu návrhová a realizační tvorba. (ŠVP Školy 7, online, 

cit. 15.3.2021) 

4. Odborné předměty u profilové části maturitní zkoušky. 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá: z praktické zkoušky včetně 

obhajoby (zahrnující obsahový okruh návrhová a realizační tvorba), ústní zkoušky z dějin 

výtvarné kultury (zahrnující tematický celek 1 obsahového okruhu umělecko-historická a 

výtvarná příprava) a ústní zkoušky z odborných předmětů (zahrnující obsahové okruhy 

umělecko-historická a výtvarná příprava, informační a komunikační technologie, 

ekonomika, technologická a technická příprava). Nepovinné zkoušky z oboru grafický 

design jsou figurální kreslení (praktická zkouška) a písmo a typografie (praktická i ústní). 

(ŠVP Školy 7, online, cit. 15.3.2021) 

 

5. Kvalifikace učitele odborných předmětů v oboru grafický design. 

Škola zaměstnává 43 pedagogických pracovníků a 32 z nich učí odborné předměty. 

Tituly zastoupené jsou zde: Mgr. (13), MgA. (14), BcA. (2), ak. mal (1), ak. soch (1), Ing. 

(1). Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. (Výroční zpráva 2019/2020 Školy 7, online, cit. 

15.3.2021) 

 Tabulka 14: Zaměstnanci Školy 7 

 
 Zdroj: Vlastní zpracování
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8.       Vyhodnocení výsledků 

Pro přehlednější porovnání škol jsem vytvořila tabulku, kde jsou všechny odpovědi 

u daných kritérií shrnuté. Tabulka je i součástí přílohy č. 4. 

 Tabulka 15: Vyhodnocení výsledků výzkumné části 

 

Struktura 

odborných 

předmětů - 

nejvíce zastoupené 

předměty 

v počtu hodin za 

týden 

v rámci 4 let studia 

Přijímací řízení - 

domácí práce 
Komisionální 

zkouška - předměty 
Odborné předměty 

- MZ 

Kvalifikace učitelů 

odborných 

předmětů - 

největší zastoupení 

Škola 1 
Škola odmítla učební 

plán poskytnout. 
Nejsou 

vyžadovány. 

1. a 2. ročník – 

estetická příprava, 

základy písma a 

figurálního kreslení 

a ročníkový 

umělecký projekt. 

3. ročník – návrhová 

a realizační tvorba 

a historie výtvarné 

kultury, 

4.ročník – maturitní 

projekt. 

Povinné: 

historie výtvarné 

kultury, 

návrhová a 

realizační tvorba, 

praktická zkouška 

(pracovní 

techniky, materiály 

a umělecký projekt) 

Nejvíce s Mgr. 

Méně s Ing. 

Ještě míň s Bc. (2) 

Škola 2 

převaha odborných 

předmětů 

 

praktická cvičení (ø 

14 h/týdně) 

návrhová tvorba (ø 

14 h/týdně) 

dějiny výtvarné 

kultury, výtvarná 

příprava, 

figurální kreslení, 

počítačová grafika 

(vše ø 12 h/týdně) 

Min. 15 výtvarných 

prací. 

Pevně dané 

parametry 

(formát A2 a větší, 

témata apod.) 

Bodově hodnoceny, 

max 15 b. 

1. a 2. ročník – 

výtvarná příprava 

3. a 4. ročník – 

návrhová a 

realizační tvorba 

Povinné: 

dějiny výtvarné 

kultury, 

technologie, 

praktická zkouška 

(návrhová a 

realizační tvorba) 

MgA. (14) 

Mgr. (14) 

nekvalifikovaní. (13) 

Škola 3 

převaha odborných 

předmětů 

 

praktická cvičení (ø 

24 h/týdně) 

navrhování (ø 17 

h/týdně) 

výtvarná příprava (ø 

12 h/týdně(1. a 2. r.)) 

Max. 20 kusů v 

digitální podobě, 

stanovené 

parametry. 

Bodově hodnoceny, 

max 20 b. 

1. a 2. ročník, obě 

pololetí 

– výtvarná příprava 

3. a 4. ročník, obě 

pololetí 

– navrhování 

Povinné: 

dějiny výtvarné 

kultury, 

technologie, 

praktická zkouška 

Ing. (4) 

Mgr. (3) 

MgA. (3) 

Škola 4 

převaha odborných 

předmětů 

 

grafický design (ø 17 

h/týdně) 

dějiny výtvarné 

kultury (ø 13 h/týdně) 

výtvarná příprava a 

výtvarné cvičení 

(oba ø 12 h/týdně) 

Min. 20 prací. 

Ústní obhajoba 

prací. 

1. a 2. ročník, obě 

pololetí 

– výtvarná příprava 

3. a 4. ročník, obě 

pololetí 

– figurální kresba a 

grafický design. 

Povinné: 

dějiny výtvarné 

kultury, 

grafický design, 

praktická zkouška 

Převažují učitelé 

odborných 

předmětů (32 ze 45). 

MgA. (15) 

Mgr. (13) 

Ing. (6) 
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Škola 5 

převaha odborných 

předmětů 

 

praktická cvičení (ø 

24 h/týdně) 

navrhování (ø 16 

h/týdně) 

výtvarná příprava (ø 

15 h/týdně) 

5 - 10 prací v 

deskách, 

možnost donést i 

digitální práce. 

Bodově hodnoceny 

spolu s doklady 

o výsledích v 

soutěžích, max. 35 

b. 

1. a 2. ročník – 

výtvarná příprava 

+ 2. ročník i realizace 

v materiálu 

3. a 4. ročník – 

návrhová a realizace 

v materiálu 

Povinné: 

dějiny výtvarné 

kultury, 

technologie, 

praktická zkouška 

Převažují učitelé 

odborných 

předmětů, nejvíce na 

praktická 

cvičení. 

Mgr. (6) 

MgA. (5) 

DiS. (2) 

Škola 6 

převaha odborných 

předmětů 

 

grafický design (ø 23 

h/týdně) 

dějiny výtvarné 

kultury (ø 12 h/týdně) 

výtvarná příprava (ø 

9 h/týdně) 

20 - 30 výtvarných 

prací 

+ seznam prací. 

Tyto práce 

odevzdávají i na CD. 

Bodově hodnoceny, 

max. 60 b. 

1. a 2. ročník – 

výtvarná příprava 

3. a 4. ročník – 

grafický design 

Povinné: 

dějiny výtvarné 

kultury a oboru 

teoretická zkouška 

praktická zkouška 

Nepovinná: 

figurální kresba 

MgA. (14) 

Mgr. (14) 

nekvalifikovaní (13) 

Škola 7 

převaha odborných 

předmětů 

 

návrhová a 

realizační tvorba 

(ø 20 h/týdně, 1. a 2. 

r.) 

výtvarná příprava a 

realizace 

(ø 18 h/týdně, 1. a 2. 

r.) 

počítačová grafika (ø 

13 h/týdně) 

Min. 20 prací. 

Bodově hodnoceny, 

max 45 b. 

Stržené body za 

menší počet 

domácích prací. 

1. a 2. ročník – 

výtvarná příprava a 

realizace 

3. a 4. ročník – 

návrhová a 

realizační tvorba 

Povinné: 

praktická zkouška 

(návrhová 

a realizační tvorba) 

dějiny výtvarné 

kultury 

výtvarná příprava, 

informační a 

komunikační 

technologie, 

ekonomika, 

technologická 

a technická příprava 

Nepovinné: 

figurální kreslení, 

písmo a typografie 

Větší počet učitelů 

odborných předmětů 

(32 ze 43). 

MgA. (14) 

Mgr. (13) 

BcA. (2) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

● První sloupec se věnuje kritériu: Struktura odborných předmětů ve vzdělávací oblasti 

umění a kultura oboru grafický design. Zaměřila jsem na počet odborných předmětů v 

porovnání s předměty všeobecně vzdělávacími. Výsledkem je, že každá škola v zastoupeném 

vzorku středních odborných uměleckých škol má v učebním plánu více vyučovacích hodin 

pro odborné předměty. 

V zastoupení nejvíce vyučovaných předmětů v počtu hodin týdně se jedná u 

jednotlivých škol často o jiné předměty.  

❏ Škola 1 odmítla učební plán poskytnout. 

❏ Škola 2 má nejvíce vyučovacích hodin u předmětu praktická cvičení a návrhová 

tvorba. 

❏ Škola 3 má stejně jako Škola 2 nejvíce vyučované předměty praktická cvičení a 

navrhování, ale s mnohem větším počtem hodin týdně. Jako jediná nemá předmět 

počítačová grafika. 
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❏ Škola 4 dává přednost předmětům grafický design a dějiny výtvarné kultury. 

❏ Škola 5 – podobně jako Škola 2 a 3, praktická cvičení a navrhování, ale v počtu hodin 

téměř stejné jako Škola 3. Jako jediná nemá předmět figurální kreslení. 

❏ Škola 6 – podobně jako ve škole 4 se zde nejvíce vyučuje grafický design a dějiny 

výtvarné kultury, v počtu hodin též podobně jako Škola 4. 

❏ Škola 7 má v počtu hodin výuky nejvíce v předmětu návrhová a realizační tvorba a 

výtvarná příprava. 

Z tohoto vzorku 7 škol mají 4 školy v počtu hodin týdně velmi často zastoupen 

předmět navrhování, či jeho slovní obměny – návrhová tvorba, návrhová a realizační tvorba. 

U všech 7 škol je také ve větším počtu hodin zastoupen předmět výtvarná příprava. Předmět 

praktická cvičení je zastoupen ve velkém počtu hodin za týden u 3 ze 7 škol. Také předmět 

dějiny výtvarné kultury jsou pouze u 3 škol ze 7 zastoupeny ø 12 h/týdně. Grafický design 

je zastoupen ve větším počtu u 2 škol, počítačová grafika také u 2 škol. Po jednom předmětu 

s větším počtem vyučovacích hodin týdně je zde figurální kresba na Škole 2. Figurální kresba 

se učí na všech školách ve vybraném vzorku. Zde jsem porovnávala předměty, které jsou v 

učebních plánech konkrétních škol nejvíce hodinově zastoupené. Pro přehlednost v tomto 

kritériu a odstavci je zde vytvořen graf.  

 Graf 1: Zastoupení předmětů ve školách z výsledků prvního kritéria 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

● Druhý sloupec se věnuje kritériu: Součástí přijímacího řízení je odevzdání domácích 

prací/portfolia.  
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Tato část pro mě byla velmi zajímavá, protože jak jsem zde již zmiňovala, jsem také 

absolventkou střední odborné školy umělecké a součástí všech přijímacích zkoušek, které 

jsem na uměleckých školách absolvovala, byly domácí práce či nějaké portfolio. Ze 7 škol z 

vybraného vzorku pouze jediná nepožaduje po uchazečích domácí práce. To pro mě bylo 

velmi překvapivé zjištění. Talentová zkouška je pak u škol podobná, samozřejmě všechny 

školy mají jiná zadání úkolů, který uchazeč plní, ale u 5 ze 7 škol jsou tyto domácí práce i 

bodově hodnoceny a tyto body se pak započítávají do celkového skóre celé přijímací 

zkoušky. Dle mého jsou domácí práce, stejně jako portfolia na vysokých školách a později 

v životě ukázkou jak píle uchazeče, tak i jeho osobnosti, jeho dovedností atd. 

Počet prací se u každé školy lišil, průměrně se jedná o 20 kusů prací. Pouze jedna 

škola požadovala práce v digitální podobě. Škola 6 požaduje práce i v tištěné i v digitální 

podobě. Ostatní školy chtějí tištěné/malované/kreslené práce. 

Bodové hodnocení je v porovnání s ostatními úkoly na TZ většinou vysoké u všech 

škol. 

● Třetí sloupec se věnuje kritériu: Odborné předměty, z kterých žák koná komisionální 

zkoušku.  

V 1. a 2. ročníku žáci všech zastoupených škol konají komisionální zkoušku z 

výtvarné přípravy. Škola 1 má oblast výtvarný příprava ještě více specifikovanou do 

estetické přípravy, základů písma a figurálního kreslení a ročníkového projektu. Pouze Škola 

3 a 4 má blíže specifikováno, že se komisionální zkoušky konají každé pololetí. U Škol 2 a 

6 to potvrzují absolventi během rozhovorů. 3. a 4. ročník už se u škol liší. Škola 2, 3, 5 a 7 

mají klauzuru z návrhové a realizační tvorby. Škola 1 také, ale pouze ve 3. ročníku. Ve 

čtvrtém plní studenti maturitní projekt. Ve Škole 4 skládají žáci klauzuru z figurální kresby 

a grafické designu. Ve Škole 6 z grafického designu.  

● Čtvrtý sloupec se věnuje kritériu: Odborné předměty u profilové části maturitní 

zkoušky.  

V této části jsou si výsledky též podobné. Z povinných předmětů skládají na každé 

škole z výzkumného vzorku zkoušku z dějin/historie výtvarné kultury, vždy se jedná o ústní 

zkoušku. Dále je na každé škole součástí profilové maturitní zkoušky praktická zkouška. 

Podmínky praktické zkoušky se liší. To jakým způsobem, jsem se v této práci nezabývala. 

Nicméně cílem všech těchto zkoušek je vytvořit vlastní práci, v různém časovém rozmezí a 

poté ji prezentovat a obhájit před maturitní komisí. 
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MZ z odborných předmětů je u 6 ze 7 škol složena ze 3 předmětů. U čtyř škol je 

dalším a většinou posledním předmětem technologie. U Školy 4 je místo technologie 

grafický design, u Školy 1 návrhová a realizační tvorba, u školy 6 je to teoretická zkouška. 

U školy 7 bylo vypsáno mnoho předmětů, takže mimo již zmiňované praktické zkoušky a 

zkoušky z dějin výtvarné kultury jsou zde uvedeny předměty: výtvarná příprava, informační 

a komunikační technologie, ekonomika, technologická a technická příprava. Nikde o těchto 

zkouškách nebylo napsáno více a bohužel se mnou tato škola nekomunikovala, ale 

domnívám se (podle ostatních školských dokumentů a vlastní zkušenosti), že výčet 

posledních předmětů jsou pouze podokruhy z jednoho zástupného předmětu. Tato škola a 

Škola 6 mají vypsané i nepovinné MZ a to z předmětu figurální kresba u obou a písmo a 

typografie u Školy 7. 

Graf 2:  Povinné odborné předměty u MZ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

● Pátý a poslední sloupec se věnuje kritériu: Kvalifikace učitele odborných předmětů v 

oboru grafický design.  

Toto kritérium pro mě bylo nejhůře dohledatelné a zjistitelné. Některé školy měly na 

webových stránkách výroční zprávy, některé v nich měly přehledně vypsané zaměstnance, 

ale často jen rozdělené na počet pedagogických pracovníků a nepedagogických. Většinou 

jsem tedy zastoupení pedagogických pracovníků a jejich kvalifikaci hledala v záložce 

kontakty na webové stránce. Běžně ale někteří pedagogové učí jak odborné, tak všeobecně 

vzdělávací předměty. Na některých stránkách to ani nebylo rozděleno. 
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Uvádím zde tedy výsledky, které se mi podařily zjistit. Minimálně na 3 školách ze 7 

jsou ve větším počtu učitelé odborných předmětů. V souhrnu všech škol je nejvíce učitelů s 

tituly MgA. Tedy Magistři umění, kteří mají vystudovaný výtvarný obor na uměleckých 

vysokých školách. Tento titul byl nejpočetněji zastoupen hned na čtyřech školách (u jedné 

bylo stejně MgA. i Mgr.) ze 7. Dalším titulem, který je v počtu zaměstnanců hned za titulem 

MgA. je Mgr. Tento titul převažuje nad MgA. na Škole 1 a 5. U dalších škol je pak vždy na 

2. místě v počtu zaměstnanců s tímto titulem. Dále se v odborných předmětech hodně 

vyskytovali inženýři, tedy titul Ing. Většinou učili předměty technické kreslení, technologie, 

technická cvičení apod. Poté zde bylo již méně bakalářů a bakalářů umění, Bc. a BcA., ještě 

méně DiS. a učitelů bez titulů, tedy s ukončenou střední školou. 

8.1.    Shrnutí 

Jak je patrné z výzkumu, grafický design a jeho podoba na různých školách se příliš 

neliší. Spíše se jedná vždy o jednu výchylku na jedné škole v konkrétním kritériu, na jiné 

škole v dalším kritériu. Nejvíce podobné si jsou školy u kritéria složení odborných předmětu 

u MZ a u předmětů, z kterých se koná komisionální zkouška. Tyto shody jsem očekávala, 

protože jsou obsažené v RVP grafického designu, ale nejsou pevně dané. Jak bylo zmíněno 

v teoretické části této práce, například kritérium MZ – předměty, z kterých budou žáky konat 

profilovou MZ si může určit škola. Naopak nejvíce odlišné kritérium je zastoupení 

nejpočetnějších vyučovacích odborných předmětů. Předměty si škola může v ŠVP 

pojmenovat libovolně a v časové dotaci mají školy také poměrně velkou benevolenci. To se 

pak odráží právě v rozdílnosti složení učebních plánů. 

Jak již bylo psáno, jedná se o velmi obsáhlé téma, a protože není možné zde zahrnout 

vše, co se podob výtvarných oborů na středních odborných školách uměleckých týká, nabízí 

jak teoretická část této práce, tak výzkumná část mnoho podnětů pro další práce. Pro mě 

velmi zajímavé téma pro další zkoumání by byly talentové a přijímací zkoušky těchto škol. 

V práci jsem se tímto tématem zabývala v teoretické i výzkumné části, ale ne tak obsáhle, 

jak by si toto téma zasloužilo. Určitě by bylo zajímavé více dopodrobna zkoumat, jak komise 

hodnotí domácí práce, podle čeho přiděluje body, jaké prvky v pracích ukazují na osobnost 

autora a jak to ovlivňuje komisi. Velmi zajímavé by také bylo se zaměřit na jeden konkrétní 

předmět, například navrhování/návrhová tvorba apod. a zkoumat jeho podobu na různých 

školách. Je předmět navrhování koncipován stejně jako například návrhová tvorba? 



77 

Dalším zajímavým podnětem by mohly být praktické části maturitních zkoušek. 

Otázky bychom si zde mohli klást podobné jako u přijímacího řízení. Mě osobně by i 

zajímaly i témata, které si žáci losují nebo vybírají ke složení této části maturitní zkoušky. 

Losování témat či vybírání vlastního tématu studentem je zahrnuto v rozhovorech s 

absolventy. Pro mě bylo velkým překvapením, že všichni dotazovaní absolventi si téma 

maturitní práce mohli sami vybrat. Na mé střední škole jsme si témata losovali. Rozhovory 

jsou shrnuté v následujících kapitolách této práce. 
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9.       Rozhovory 

Rozhovory nejsou těžištěm této práce, nicméně mi přišlo zajímavé a podnětné 

(především pro praktickou část práce) na tento výzkum pohlédnout očima aktérů a 

absolventů škol. Cílem rozhovorů je se na kritéria podívat v reálné podobě z pohledu aktérů, 

kteří mají střední odborné školy umělecké vystudované, konkrétně obor grafický design. 

Ověřit si podobu informací, které prezentuje škola na svých webových stránkách či v ŠVP, 

a jak doopravdy výuka na škole vypadá, porovnat skutečné podmínky, které ve škole jsou s 

těmi, které má škola vypsané na webových stránkách a také zjistit informace, které škola na 

stránky přímo nevypisuje. Například průběh praktické maturitní zkoušky. 

Aktéry jednotlivých škol jsem vyhledala v online prostředí (Facebook, Instagram) a 

provedla s nimi rozhovory. Podařilo se mi sehnat 4 ze 7 absolventů zkoumaných škol. 

Vždy na začátku rozhovoru jsem představila téma diplomové práce a poprosila 

aktéra, zdali by se krátce představil. Rozhovory probíhaly online přes platformu Google 

Meet a účastníky jsem vždy viděla. Rozhovor byl nahráván na diktafon. Všichni aktéři byli 

předem tázáni, zdali s tím souhlasí. Otázky v rozhovoru byly směřovány ke kritériím, které 

jsou popsány výše. Otázky jsem měla předem připravené, ale počítala jsem i s tím, že zazní 

nějaké sekundární, doplňující otázky v případě potřeby či mé zvědavosti, protože mě 

opravdu velmi zajímal průběh na jiných středních uměleckých školách, také pro porovnání 

mého studia na střední škole. Aktéři budou krátce popsáni u samotných rozhovorů a je 

možné, že od jejich absolutoria na střední škole se mohly podmínky a organizace ve škole 

změnit. Toto ve shrnutí zohledňuji.   

Rozhovory v následujících podkapitolách analyzuji, interpretuji, výsledky porovnám 

s kritérii, které mají školy na svých webových stránkách a vše shrnu. Tento výzkum není tak 

obsáhlý, proto ho nerozděluji do více hlavních kapitol. 

Strukturované otázky jsou v příloze č. 5. Přepisy rozhovorů jsou v příloze č. 6.  

9.1.    Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky jsem stanovila na základě kritérií, které jsem zkoumala u vzorku 

škol výše. Inspirací mi též byly formulace otázek různých témat v knize Kvalitativní výzkum 

v pedagogických vědách (Švaříček, Šeďová, 2014). 
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Rozhovor jsem vždy začala úvodními otázkami: Mohl/a byste mi přiblížit studium 

na střední škole, kterou jste absolvoval/a? Podle čeho jste si školu vybral/a? Hlásil/a jste se 

na více škol? Co děláte teď? 

Následují hlavní otázky (příloha č. 5), které jsou spíše mou osnovou. Aktéři nejsou 

tak konkrétně dotazováni. Rozhovor bude založen na úvodních otázkách a ty budou případně 

doplněny o otázky hlavní. „Hlavní otázky rozhovoru vycházejí z hlavní výzkumné otázky a 

ze specifických výzkumných otázek stanovených na začátku výzkumu.“ (Švaříček, Šeďová, 

2014) 

9.2.     Interpretace výsledků 

V této kapitole jsou shrnuté a stručně popsané jednotlivé rozhovory. Opět se opírám 

o stanovená kritéria, na které se v rozhovorech ptám. Získaná data následně shrnu a 

porovnám. 

Rozhovor proběhl přes Google Meet s celkem čtyřmi aktéry, z toho tři ženy a jeden 

muž. Všichni jsou ve věku od 20 do 30 let. Všichni dotazovaní pokračují v oboru grafický 

design, který mají vystudovaný či jeho podobě (multimédia a dějiny umění). Dva aktéři již 

pracují a mají titul MgA. Třetí studuje bakalářské studium a čtvrtý vyšší odbornou školu. 

Dotazovaní byli osloveni přes Facebook. Dva osobně znám, další dva mi byli doporučeni. 

Výchozí řazení je podle kritérií, ke kterým vždy sepíšu podnětné, vztahující se části z 

rozhovorů. Citace jsou jen z rozhovorů s absolventy, které jsou v příloze č. 6. 

● Otázky ke kritériu 1: Který předmět Ti přišel nejužitečnější? Který Ti ve škole chyběl? 

Zajímal/a ses o učební plán před nástupem do školy? 

Absolventka Školy 6 se zmiňuje o předmětu grafický design, který ji hodně pomohl 

v budoucím povolání a předmět tiskové techniky, který byl náročný, ale za to teď nemá 

problém s přípravou grafických podkladů do tisku. Na učební plán předem koukala, ale 

nerozhodovala se podle něho. Absolventka dále mluví o všeobecně vzdělávacích 

předmětech. Bylo šokující, že se tam například předmět matematika probírá na úrovni 

2. stupně základního vzdělání (přestupovala z gymnázia). Podobně se vyjádřila o fyzice a 

chemii, které označila za téměř zbytečné. Naopak ale o českém jazyce se vyjadřuje, že ji 

přišel těžší než na gymnáziu. Nejvíce náročný ji přišel předmět písmo a kaligrafie. 

Absolventka Školy 2: „Školu 2, bych asi všem doporučovala, že to bylo super, skvělý, 

neuvěřitelný množství, jakože si tam člověk mohl vyzkoušet opravdu hodně, co se týče 
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klasických grafických technik, aspoň tak to bylo za mě.“ Velmi si chválí večerní figurální 

kresbu, kam mohli žáci chodit, předmět fotografie a dějiny umění. Nejvíc informací se 

dozvěděla absolventka v předmětu písmo. „...to bylo poprvé, co jsem vlastně si uvědomila, 

že písmo má vlastně nějakou kostru, že se z něčeho skládá a bylo to fajn.“ Mezery ve vzdělání 

má absolventka v sazbě písma v počítači. Toto téma ve škole vůbec neprobírali.  

Absolventka Školy 4 popisuje nejdříve ateliéry, poté že každý předmět ji ovlivnil, a 

nakonec specifikuje konkrétně počítačovou grafiku a v ní především práci s Photoshopem a 

Illustratorem (grafický software). Ateliéry, tedy odborné předměty, si absolventka chválí, 

naopak například anglický jazyk byl pro ni velmi nedostačující, především co se týče 

připravenosti k maturitní zkoušce. Absolventka se o školu zajímala i předtím, než se na ni 

hlásila. Byla na dnu otevřených dveří, kde viděla prostory školy i učební plány. 

Absolvent Školy 5 se nezmiňuje o konkrétních předmětech, ale popisuje, že ho škola 

naučila postarat se o sebe a vyřešit si různé problémy, na které si umí najít svůj způsob 

řešení.„Hlavně už se tam sešli lidi, který vlastně to zajímalo, chtěli v tom jako pokračovat, 

takže jsme si tam jako všichni sedli a všichni jsme si rozuměli.“ O učební plán se předem 

nezajímal.  

● Otázky ke kritériu 2: Mohl/a bys popsat svoji zkušenost z TZ? Docházel/a jsi na 

přípravné kurzy k TZ? Jak se TZ hodnotila? 

Absolventka Školy 6 si vzpomíná, že součástí TZ byla výtvarná tvorba, test a 

pohovor. Absolventka se hlásila na 3 umělecké školy, ale příliš si přijímací zkoušky 

nevybavuje. Popisuje výtvarnou část TZ školy 6 a říká, že jí TZ přišla na všech 3 školách 

srovnatelná z pohledu obtížnosti. 

Absolventka Školy 2 dojížděla na přípravné kurzy, kde kreslili a malovali zátiší. TZ 

se skládala z výtvarných úkolů, domácích prací a vysvědčení.  

Absolventka Školy 4 popisuje, že přijímací zkoušky byly rozděleny do dvou dnů. 

Absolventka šla druhý den. Popisuje součásti TZ, kde byl „lehoulinký“ test z dějin a z 

českého jazyka. Absolventka nenavštěvovala přípravné kurzy, ale chodila do základní 

umělecké školy, takže TZ hodnotí jako velmi lehkou. Zároveň ale zmiňuje kamarádku, která 

měla menší zkušenosti s kresbou a úkoly na TZ se jí zdály těžké. 

Absolvent Školy 5 si vzpomíná na kresbu zátiší, která byla za nejvíc bodů i na další 

konkrétní úkoly. Součástí přijímacího řízení byl všeobecný test znalostí a pohovor. 

Vyjadřuje i své pocity: „Já jsem se toho hrozně bál, ale když jsem tam přišel, tak to ze mě 
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úplně opadlo, protože ty učitelé se tam s námi jako normálně bavili, během toho, a byla tam 

hrozně přátelská atmosféra…“ Absolvent docházel na přípravné kurzy. 

● Otázky ke kritériu 3: Jak často probíhají klauzurní zkoušky? Jak se hodnotí? 

Konzultují se v průběhu tvorby? 

Absolventka Školy 6 ví, že klauzury měli, ale nevzpomíná si jak často a jak přímo 

probíhaly. 

Absolventka Školy 2 si nejdříve také nemohla přesně vzpomenout, ale poté jsem se 

dozvěděla, že klauzury probíhaly každé pololetí a pokaždé z jiného předmětu. Na díle 

pracovali ve škole, konzultovali ho a poté i obhajovali před spolužáky a zhruba třemi 

pedagogy, kteří k práci vždy vyjádřili, poté ji ohodnotil každý svou známkou, která se sečetla 

a žák se dozvěděl jednu výslednou. Práce obhajovali pouze ve 3. a 4. ročníku. 

Absolventka Školy 4. Klauzury: „Byly každý pololetí, z toho ty jako na konci toho 

ročníku, ty letní, tak byly trošku větší.“ Většinou v prvním pololetí dostali žáci zadání od 

školy a ve druhém škola oslovila firmu, s kterou by mohla navázat spolupráci a žáci pracovali 

na zadání přímo pro firmu. První a druhý ročník kreslili a malovali (zátiší vždy v prvním 

pololetí a vlastní tvorba v druhém pololetí), třetí a čtvrtý byl věnovaný počítačové grafice. 

Absolventka zmiňuje, že například na kresbu měli zhruba půl dne. Stejně jako u předchozího 

rozhovoru, i zde probíhaly obhajoby a zpětná vazba učitelů stejně. 

Absolvent Školy 5 říká, že se klauzury konaly jednou ročně, vždy na konci školního 

roku. Každý rok také pracovali na něčem jiném a práce dělali ve škole. Během tvorby hodně 

konzultovali. Hodnoceni byli známkami. Individuálně mohli chodit za učiteli a probrat s 

nimi, co by na výsledné práci měli zlepšit a podobně. 

● Otázky ke 4. kritériu: Jak probíhala praktická zkouška? Jaký máte čas na 

vypracování? Konzultuje práci v průběhu? 

Absolventka Školy 6 dělala praktickou maturitní zkoušku z předmětu grafický design. 

Práci vypracovávali ve škole, během šestihodinového předmětu grafického designu. Mohli 

využít i dílny. Témata si volili sami, nebyly jim přidělovány. Ústní obhajoba práce probíhala 

v maturitním týdnu. 

Absolventka Školy 2 též popisuje, že praktickou část maturity vykonávala ve škole. 

Měli daná témata od školy, ale mohli si z nich vybrat, které chtějí. Maturita tady proběhla 

ve dvou týdnech, tedy ne v rámci předmětu během studia. V těchto týdnech se žáci střídali 
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a chodili do ateliéru vždy buď odpoledne nebo dopoledne. Práci konzultovali s pedagogy. 

Zadání nebylo více konkretizováno a pokud si žák vybral například vizuální styl festivalu, 

mohl k němu vytvořit cokoliv. Absolventka říka: „Čím víc, tím líp!“ Po uplynutí dvou týdnů 

byly obhajoby před komisí. 

Absolventka Školy 4 popisuje praktickou maturitní zkoušku takto: „My jsme měli 

skvělou třídní učitelku, takže řekla, že když jí dáme včas vědět a shodneme se jako třída, že 

může být jen jedno zadání a vybereme si ho sami…“ Opět si tedy mohli žáci téma vybrat 

sami, pokud se shodnou. Pokud ne, téma jim bude přiděleno. Oproti předchozím školám 

měli maturitní téma celá třída společné. Pracoval na něm každý sám, protože si žáci vybrali 

knihu, do které každý přispěl svou ilustrací, návrhem přebalu a každý sázel text. Zadání si 

zvolili na začátku 4. ročníku a práci odevzdávali na konci 4. ročníku. Konzultovat mohli 

během celého roku. Práci si pak obhajovali dohromady jako třída. Obhajob se mohla 

zúčastnit i široká veřejnost. 

Absolvent Školy 5 měl povinnou a nepovinnou praktickou maturitu. V povinné 

zkoušce měli zadání pevně dané, losovali si ho. Téma bylo pro všechny společné. V 

nepovinné si zadání vybírali sami. Na obě části maturit měli celé druhé pololetí 4. ročníku. 

Práce si žáci obhajovali. 

● Otázky ke kritériu 5: Kdo tě učil? Ovlivnil tě nějaký učitel, čím a proč? 

Absolventka Školy 6 pochopila otázku Kdo tě učil? tak, že se ptám na osobnosti. 

Začala vyprávět o dvou učitelích, kteří zároveň pracovali ve známých grafických studiích. 

Poté dodává, že tituly jako žáci nevnímali, možná ve vyšších ročnících, ale přesně si to 

nevybavuje. Velký vliv na ní měl učitel grafického designu a skladba tohoto předmětu: „...z 

čeho čerpám do teď, jsou grafický programy, předtisková příprava a celkově jako tiskový 

techniky…“ Absolventka pak hodně zmiňuje konkrétní příklady, které se učili v různých 

předmětech. Ke konci rozhovoru si ještě vzpomíná, spíše negativně (v tom smyslu, že to byl 

náročný předmět), na učitelku, která učila předmět písmo a kaligrafie. Poté ještě na učitele 

figurální kresby, na kterého vzpomíná ráda taky proto, že na ni dobře působil a měl 

vysokoškolský přístup výuky. 

Absolventka Školy 2: „...vnímala jsem akademický malíře…“ Absolventka se dále 

zmiňuje, že jiné tituly možná ani neznala v té době, ale akademického malíře si vážila. „To 

bylo něco, taky se dostat se na Akademii výtvarného umění.“ Ráda vzpomíná na 

akademického malíře, který na Škole 2 učil grafický design. Díky tomuto učitele pochopila, 
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co grafický design obnáší a předmět ji začal bavit. Ovlivnil ji tak moc, že díky němu 

pokračovala studiem grafického designu i na vysoké škole. 

Absolventka Školy 4 odpovídá na otázku: Víš, kdo tě učil? „Vim.“ Škola má na 

internetu manuály, kde se dá všechno o učitelích najít. (absolventka Školy 4, rozhovor č. 4) 

Také se učitelé vždy představují, hodně jim vypráví a celkově se svými žáky komunikují. 

Absolventka v rozhovoru říká, že každý učitel jí něco dal, ale vybírá svou třídní učitelku, 

která je učila předmět počítačová grafika. Paní učitelka vytvořila manuály pro práci s 

grafickými programy, které pak svým žákům dala. Absolventka ho často využívá a je za něj 

velmi ráda. Dále zmiňuje dalšího učitele grafiky, který ji velmi motivoval k práci s lisem a 

radil jí, kde kupovat potřebný materiál pro práci a podobně. 

Absolvent Školy 5 zmiňuje, že ho ovlivnilo více učitelů a že mu ukázali cestu, kudy 

se vydat. Na druhou stranu ale zmiňuje, že se mu tam nelíbilo chování některých učitelů, ale 

když se na to dívá teď, tak ho názory těchto učitelů hodně naučily. Co se týče kvalifikace, 

absolvent reaguje na otázku takto: „U těch výtvarných ano, ale u jakoby teoretických jsem 

jako věděl kdo to je, ale…“ Větu nechal nedokončenou. 

9.3.     Vyhodnocení výsledků 

Poznatky z předchozí kapitoly zde shrnu a popíšu. 

Jako první bych určitě vystihla, že každý z absolventů si svou střední školu velmi 

chválí. U absolventky Školy 6 můžeme zaznamenat i nespokojenost, ale to především kvůli 

náročnosti školy a některých předmětů, ale v celkovém dojmu byla absolventka se školou 

také spokojena. Tři ze čtyř absolventů se hlásili jen na jednu školu, a to právě na popsanou 

střední školu. Absolventka Školy 6 se hlásila ještě na další dvě školy. Dvě absolventky 

přecházely na uměleckou školu z gymnázia. Pouze jedna absolventka bydlela na internátu, 

ostatní měli školu ve svém městě, případně v dojezdové vzdálenosti. Všechny absolventky 

zmiňují, že pro ně bylo velkým překvapením, že jsou ve škole od rána do večera. Časově pro 

ně byla škola velmi náročná. Školu si dvě absolventky vybraly na doporučení, jeden 

absolvent díky projektovým dnům na základní škole a poslední absolventka zčásti proto, že 

měla školu ve svém městě. 

Absolventky se u kritéria č. 1 zmiňují o všeobecně vzdělávacích předmětech. Oproti 

odborným předmětům si je příliš nechválí (ale nepopisují všechny všeobecně vzdělávací 

předměty). Několikrát pozitivně vystihují grafický design nebo počítačovou grafiku a písmo, 
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které neshledává příliš pozitivní ohlas u absolventky Školy 6. Absolvent Školy 5 se k 

předmětům nevyjadřuje. Hovoří spíše obecně o škole.  

Dva absolventi docházeli na přípravné kurzy před TZ. Jedna absolventka chodila do 

ZUŠ a poslední absolventka se rozhodla ke studiu umělecké školy na poslední chvíli.TZ 

nikdo nehodnotí jako těžké. Popisy TZ souhlasí s údaji, které má vypsané škola na svých 

stránkách. Pouze absolventka školy 2 se zmiňuje i o domácích pracech. 

Komisionální zkoušku konali všichni absolventi. Dvě absolventky měly klauzurní 

zkoušky každé pololetí, jedna si na klauzury přesně nevzpomíná a absolvent Školy 5 měl 

klauzury jen jednou ročně. Všichni měli klauzuru hodnocenou známkou. U všech se klauzura 

každý rok lišila, většinou i předmět, z kterého ji skládali. Všichni měli možnost práci 

konzultovat a pracovali na ní ve škole. Výpovědi souhlasí s informacemi škol. 

Praktickou maturitní zkoušku vykonávali všichni absolventi. Nikdo si téma nelosoval 

nebo mu nebylo přiděleno, kromě jednoho absolventa. Všichni měli možnost si vybrat své 

téma. Ve Škole 4 se shodli na jednom vlastním tématu celá třída. Ve Škole 6 si téma vybral 

každý sám. Škola 2 měla témata připravená, ale z nich si žáci mohli vybrat jakékoliv. Škola 

5 měla v povinné části maturitní zkoušky témata připravená a losovali si je. Celé třída měla 

jedno téma, na kterém každý jednotlivě pracoval. Nicméně v nepovinné části maturitní práce 

si mohli vybrat své téma. Organizace práce na maturitním projektu (MP) se různí. Škola 6 

na MP pracovala v rámci předmětu grafický designu v průběhu 2. pololetí 4. ročníku. Škola 

2 na to měla vyhrazené celé dva týdny. Škola 4 celý 4. ročník a Škola 5 na to měla vyhrazené 

celé 2. pololetí 4. ročníku. Všichni na MP pracovali ve škole. Po vypracování si práce v 

maturitním týdnu obhajovali. Práce mohli v průběhu konzultovat. 

Na otázku Víš, kdo tě učil? odpovídají absolventi vím, ale spíše se vyjadřují k učiteli 

jako k osobnosti. Titul používala v rozhovoru jen absolventka Školy 2 a to konkrétně titul 

akademického malíře. Ostatní tituly si spíše nevybavuje. Absolvent Školy 5 jen odpovídá, 

že kvalifikovanost zná jen u učitelů výtvarných předmětů, ale blíže je nepopisuje. Zároveň 

ani nezmiňuje žádného učitele, který by byl jeho vzorem či ho nějak ovlivnil, oproti zbylým 

třem absolventkám, které vždy jmenovaly alespoň jednoho pedagoga. 

9.4.    Shrnutí 

Výsledky z rozhovorů mi určitě budou oporou při tvorbě praktické části této práce. 

Co vidím jako velmi kladné je, že dotazovaní všichni pokračují v oboru, který mají 

vystudovaný, a tudíž se i často ztotožňovali v mnoha odpovědích a pohledech. Samozřejmě 
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veškeré pocity, které se absolventi snažili popsat mohou být ovlivněny jejich osobnostmi, 

ale snažila jsem se v rozhovorech do emočních detailů příliš nezacházet a držet se v 

informační rovině.  

Jelikož se mě témata v rozhovoru hodně týkají, tak pro mě bylo velmi zajímavé 

sledovat, jak to fungovalo na jiných uměleckých školách. I já bych zpětně velmi ocenila 

přístup některých pedagogů, kteří mě ovlivnili a posunuli tím správným směrem, přesto, že 

jako žákyně jsem toto příliš nevnímala nebo si to přímo nevybavuji. Myslím si, že až zpětně 

je možné ocenit to, čemu jsme se naučili a co nám jiní dali.  

Určitě jako podnětné a opět zajímavé vidím to, jak se tyto školy liší, ale zároveň mají 

pořád mnoho věcí společných. Například na mé střední škole probíhaly maturitní práce i 

klauzury naprosto jinak a zde se všichni spíše shodují na stejném či podobném průběhu. Dva 

z absolventů chodili na přípravné kurzy, aby se na školu dostali. I zde bych ráda zmínila 

svou zkušenost, kterou ani jeden absolvent nezmínil. I já jsem chodila na přípravné kurzy a 

díky nim jsem se rozhodla na této škole studovat. Žák zde pozná prostředí školy, přístup 

pedagogů (často vedou kurzy učitelé, kteří na škole vyučují), někdy i spolužáky a může ho 

to velmi ovlivnit. Mimo jiné se o škole mnoho dozví ještě předtím, než se na ni hlásí.  

Poslední věc, kterou chci vystihnout je, že dostat se na uměleckou školu není lehké. 

Přesto, že se počet těchto škol zvyšuje, často na ni žáci ze základních škol, možná i z 

gymnázií nejsou kvalitně připravováni. Výtvarná výchova je na většině ZŠ i SŠ velmi 

podceňována, což ukazuje i aktuální situace v ČR, kdy se výtvarná výchova téměř neučí a 

co hůře, je to vládní nařízení. Myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč školy přípravné 

kurzy vypisují. Přesto, že zde záleží na talentu, nemůže se odepřít připravenost na takové 

přijímací zkoušky. O volbě studia na umělecké škole musí uchazeč přemýšlet včas a 

připravovat se na ní by měl ještě dříve z mnoha důvodů – dřívější podání přihlášky než na 

jiné školy, příprava domácích prací, bodově hodnocené vysvědčení často již od 7. třídy na 

ZŠ a další. Tyto podmínky jsou vypsané v teoretické části této práce.
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10.     Závěr výzkumné části 

Tato část práce je věnována výzkumu na středních odborných školách uměleckých, 

konkrétně je specifikovaná pro jeden výtvarný obor – grafický design. V kvalitativním 

výzkumu jsem si stanovila kritéria, které jsou využívány hned několikrát i při rozhovorech, 

které jsou také součástí výzkumu. Díky těmto kritériím bylo možné práci postavit na 

kvalitních a jasných informacích a sebrat tak konkrétní data. Kritéria jsou vytvořena tak, 

abych nyní mohla odpovědět na výzkumnou otázku: Jakou podobu má grafický design na 

různých středních odborných školách? 

Z výsledků škol mohu posoudit, že grafický design se na různých školách příliš neliší, 

ale úplnou shodu nemohu ze vzorku 7 škol určit na 100%. Podoba grafického designu může 

být na každé škole jiná, ale školy, které zkoumám, si jsou v mnohém velmi podobné. 

Grafický design je výtvarný obor, který se řídí RVP, ale v odborných předmětech mají tvůrci 

ŠVP větší volnost. Odborné předměty jsou na těchto školách zastoupeny více, a i absolventi 

škol potvrzují, že pro ně odborné předměty měly mnohem větší význam. Odborné předměty 

jsou z větší části výtvarně zaměřené, nechybí ale ani důležitá teorie, která je taktéž součástí 

tohoto oboru. Grafický design je stále moderní obor, co se týče poptávky práce, kterou 

sleduji průběžně již několik let. Aby se uchazeč dostal na tento obor, musí splnit přijímací 

zkoušku – talentovou zkoušku. Podmínky TZ si určuje škola. V průběhu studia žáci plní 

komisionální zkoušky. Nejčastěji odevzdávají své výtvarné či grafické práce, které si 

obhajují, a které jsou známkované. Učební plány jsou opravdu nabyté. Časově v rozmezí 

34–40 hodin za týden. Za to ale nabízejí velký rozhled ve výtvarném a grafickém prostředí. 

Součástí profilové maturitní zkoušky jsou maturitní projekty/práce, které si žák také 

obhajuje. Učitelé jsou zde většinou profesionálové v oboru, magistři umění, magistři, ale 

například i inženýři, akademici a další. Také je to obor, který je časově velmi náročný, často 

i z pohledu úkolů a výtvarných prací, které jsou na školách vyžadovány, proto by uchazeč 

měl vědět, že bude ve škole trávit mnoho času. 

Pro mě osobně byl výzkum v mnoha věcech překvapivý. Z pohledu absolventky 

střední umělecké školy jsem ráda, že jsem mohla nahlédnout i na druhou stranu těchto škol. 

Na to, co žáci jako součást školy nemusí příliš vnímat. Zajímavé je pak sledovat, jak se na 

školy dívají jejich absolventi a porovnávat jak data ze škol mezi sebou, tak data získané z 

rozhovorů, v porovnání s daty, které veřejně uvádí škola.
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PRAKTICKÁ ČÁST 

11.     Návrh vlastního modelového plánu 

Praktická část se opírá o získané poznatky z předchozích částí této práce k sestavení 

vlastního modelového učebního plánu (dále UP) pro obor grafický design na středních 

odborných školách. Velkou inspirací mi také byly rozhovory s absolventy škol a analýza dat 

ze zástupného vzorku 7 škol.  

Cílem praktické části je tedy sestavit UP, který bude motivující pro studenty, 

uchazeče, ale i pedagogy, bude se řídit zásadami, které v UP nesmí chybět a bude vycházet 

z podnětů, které popisuji v podkapitole 11.3.  

 

11.1. Sestavení plánu 

K sestavení kvalitního a funkčního UP jsem si musela nejprve pečlivě znovu přečíst 

RVP pro obor grafický design, pro který budu plán sestavovat. Tento obor jsem si pro 

sestavení plánu vybrala z více důvodů. Zabývám se jím ve výzkumné části, často z RVP 

tohoto oboru čerpám i v teoretické části a posledním důvodem je, že jsem absolventkou 

tohoto oboru a během studia si vzpomínám na některé předměty či jejich součásti, které mi 

ve škole chyběly či naopak je vidím jako velmi podstatné pro další vzdělávání se a pracovní 

příležitosti a ráda bych je do svého návrhu plánu zahrnula. 

V plánu shrnu veškeré problémy, podmínky, informace a úsilí, které tvorbu UP 

doprovází a s čím se tedy mohou potýkat i ředitelé škol či autoři UP, pokud chtějí vyhovět 

žádostem žákům, kteří o obor grafický design projevují zájem. Pokusím se analyzovat hlavní 

a společné nedostatky studijních plánů, které jsou uvedené v zástupném vzorku škol a z 

těchto nedostatků vycházet a navrhnout nové řešení učebního plánu. Nový plán navrhnu pro 

Školu 1, kde se mi bohužel nepodařilo sehnat stávající učební plán. UP bude koncipován pro 

denní studium. UP bude tedy tvořen na školu, kterou jsem osobně nemohla navštívit a 

vycházím jen z kurikulárních dokumentů školy a informací na webových stránkách. 

Informace, které mi pomohly k tvorbě UP popisuji v následujících kapitolách. 
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11.2.  Zásady pro vypracování UP 

Při tvorbě zásad jsem se inspirovala knihou: Metodika tvorby školních vzdělávacích 

programů SOŠ a SOU (Kašparová, 2012).  

● Řídit se podle RVP pro obor 82 – 41 – M/05 grafický design, 

● řídit se školským zákonem 561/2004 Sb., § 26, odst. 2 (nejvýše 40 h/týdně – povinné 

předměty),  

● zvolit výstižný název vyučovacích předmětů, související s jejich obsahem,  

● náročnost předmětu a výstup by měli být adekvátně zvoleny k ročníku a schopnostem 

žáků, 

● zařazení cizího jazyka,  

● časová dotace by měla odpovídat požadavkům u maturitní zkoušky a důležitosti 

odborných předmětů, 

● předměty jsou logicky a přehledně uspořádané, je vhodně zvolená návaznost (čas a 

obsah), 

● nechybí součty hodin za celou dobu vzdělání i v ročníku, 

● stanovit volitelné předměty a určit jejich podíl v UP, 

● začlenit i praktickou výuku. 

11.3.  Východiska 

Pro tvorbu UP jsem si školu nejprve zanalyzovala a shromáždila veškeré dostupné 

informace o škole, které by mi při tvorbě UP mohly pomoct. Vycházím z následujícího:  

● nedostatky a slabé stránky školy popsané v inspekční zprávě (příloha č. 7), 

● dodržení RVP (počty hodin, mezipředmětové vztahy), 

● ŠVP specializovat pro branding design (tvorba, budování a propagace značky), 

● zefektivnit výuku odborných předmětů rozdělením žáků do skupin a zajistit vhodné 

pracovní a vzdělávací podmínky, 

● reagovat na moderní trendy ve světovém a evropském designu, 

● v ideálním případě se opírat o argumenty absolventů, partnerů škol a volit předměty 

a jejich obsah takový, aby byl absolvent připraven na další vzdělávání. 
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11.4.  Příprava 

„UP má tyto části: tabulku s přehledem vyučovacích hodin, poznámky, přehled 

rozvržených týdnů v období září až červen a identifikační a jiné údaje dle RVP.“ (Kašparová, 

2012) Tvorba učebních plánů a zařazení vyučovacích předmětů vychází z rámcového 

rozvržení obsahu vzdělávání. 

 Tabulka 16: rámcové rozvržení obsahu vzdělávání 

 

  Zdroj: RVP oboru grafický design, MŠMT, 2020 

Dále z RVP vychází, že minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých 

ročnících je 33. Musí být zařazena odborná praxe, časově uspořádaná do minimálně 2 týdnů 

za celou dobu studia, tělesná výchova s časovou dotací 2 hodin týdně ve všech ročnících 

studia. Využití disponibilních hodin závisí na tvůrci ŠVP, ale měly by se orientovat na zájmy 

žáků, realizaci průřezových témat a zavedení dalšího cizího jazyka (RVP oboru grafický 

design, MŠMT, 2020).  
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Při rozvržení týdnů se obvykle počítá se 40 týdny ve školním roce (bez prázdnin a 

jiných volných dnů). Ale nikde není přesný počet stanoven, tedy záleží na škole. V RVP je 

předpokládaný počet vyučovacích týdnů v ročníku 32. V posledním ročníku zkracují 

výukové týdny maturitní zkoušky. Je důležité s tím počítat, aby se stihlo probrat učivo.  

11.5.   Realizace 

Data školy jsou anonymizována.

Název a adresa školy:  

Sídlo školy:  

Zřizovatel:  

Název školního vzdělávacího programu:  

Kód a název oboru vzdělání: 

Stupeň poskytovaného vzdělání:  

Délka a forma vzdělávání: 

Jméno ředitele:  

Platnost ŠVP: 

Kontakty pro komunikaci se školou: 

Střední škola Škola 1, soukromá org. 

Školní 1, 234 56, Školov 

Soukromá střední škola 1 

Branding design 

82-41-M/05 Grafický design 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 

čtyřleté denní studium 

Ing. Jan Bakalář 

Od 1.9.2021 

Tel.: 123456789, e-mail: skola@skola.cz

Tabulka 17: Vlastní návrh učebního plánu 

Učební plán 

Vyučovací předměty 

Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do 

ročníků 

Povinné: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

1. Všeobecně vzdělávací předměty 14 16 13 11 54 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Člověk a společnost 2 1 1 1 5 

Fyzika - 1 - - 1 

Chemie 1 1 - - 2 

Ekologie - 1 - - 1 

Matematika 2 2 - - 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Ekonomika a management - - 1 2 3 

Informační a komunikační technologie 1 2 2 - 5 

mailto:skola@skola.cz
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Estetická výchova - - 1 - 1 

2. Odborné předměty 23 21 24 24 92 

Dějiny výtvarné kultury 3 3 3 3 12 

Výtvarná příprava 6 6 - - 12 

Písmo a typografie 2 2 1 - 5 

Figurální kreslení 2 2 3 3 10 

Grafické techniky 3 - - - 3 

Technické kreslení 1 1 - - 2 

Počítačová grafika 3 3 3 3 12 

Technologie 1 2 2 2 7 

Fotografie 2 2 - - 4 

Navrhování - - 8 8 16 

Signmaking a reklama - - 2 2 4 

Prostorové a materiálové cvičení - - 2 3 5 

Volitelné:      

Konverzace v anglickém jazyce 

   

2 2 

Multimédia 

Dějiny grafického designu 

Seminář – tiskové techniky 

Počet týdenních vyučovacích hodin 37 37 37 37 148 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1. Přírodovědné vzdělávání ve ŠVP je zahrnuto předměty: fyzika, chemie a ekologie. 

2. Disponibilní hodiny obecného učebního plánu byly využity k posílení hodinových dotací 

povinných předmětů i k zařazení volitelných předmětů. 

3. Odborná praxe probíhá v reklamních agenturách a grafických studiích v rozsahu 2 týdnů 

za dobu vzdělávání. Je realizována ve 3. ročníku.  

4. Vzdělávací oblast estetické vzdělávání je součástí předmětu český jazyk a literatura a 

estetická výchova. 

5. Výuka odborných předmětů probíhá v ateliérech a učebnách přizpůsobených k výuce 

konkrétního předmětu. Na předměty vyučované v ateliérech jsou žáci rozděleni do 

maximálního počtu 15 žáků na jednoho učitele/ateliér.  

6. Výuka cizího jazyka probíhá ve skupinách, maximálně 15 žáků na jednoho učitele. 
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7. Volitelné předměty si žák volí ve 4. ročníku podle svého zájmu a budoucího zaměření. 

Tabulka 18: Vlastní návrh nepovinných předmětů 

Podle zájmu a možností jsou vyučovány následující nepovinné předměty: 

Nepovinné: 3 6 7 5 21* 

Seminář v anglickém jazyce 1 1 1 1 4 

Sportovní hry – netradiční sporty 2 2 2 - 6 

Malba - 3 3 - 6 

Seminář z matematiky - - 1 1 2 

Online design - - - 3 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

*Žák si z nepovinných předmětů vybírá tak, aby celkový počet týdenních hodin nepřekročil 

12 h/ týden.  

Tabulka 19: Vlastní návrh přehledu využití týdnů ve školním roce 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku  

Činnost: 
Počet týdnů v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 34 35 33 30 

Sportovní výcvikový kurz 1 - - - 

Plenér 1 1 - - 

Exkurze - - 1 - 

Odborná praxe* - - 2 - 

Maturitní zkoušky** - - - 3 

Časová rezerva, výchovné a 

vzdělávací akce 4 4 4 4 

Celkem týdnů 40 40 40 37 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  * Odbornou praxi žák vykonává v rámci předmětu navrhování. 

** Maturitní zkouška: 2 týdny praktická zkouška, 1 týden ústní zkouška 

Součástí učební plánu nemusí být rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP, 

ale jelikož mi to bylo velkou pomůckou při sestavování učebního plánu, uvádím zde i mé 

rozpracování. 
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Tabulka 20: Vlastní návrh rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP 

Rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblast 

minimální počet hodin 

za studium 
Vyučovací předmět 

počet vyučovacích hodin za 

studium 

týdně celkem týdně disponibilní celkem 

Jazykové 

vzdělávání 

Český jazyk 5 160 Český jazyk a literatura 8 3 256 

Cizí jazyk 10 320 Anglický jazyk 12 2 384 

Společenskovědní vzdělávání 5 160 Člověk a společnost 5 0 160 

Přírodovědné vzdělávání 4 128 

Fyzika 1 

0 

32 

Chemie 2 64 

Ekologie 1 32 

Matematické vzdělávání 4 128 Matematika 4 0 128 

Vzdělávání pro zdraví 8 256 Tělesná výchova 8 0 256 

Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika a management 3 0 96 

Vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích 
4 128 Informačně technologický základ 5 1 160 

Estetické vzdělávání 5 160 
Český jazyk a literatura 4 0 128 

Estetická výchova 1 0 32 

Umělecko-historická a 

výtvarná příprava 
18 576 

Dějiny výtvarné kultury 12 

21 

384 

Výtvarná příprava 12 384 

Písmo a typografie 5 160 

Figurální kreslení 10 320 

Technologická příprava a 

technická 

příprava 

10 320 

Grafické techniky 3 

14 

96 

Technické kreslení 2 64 

Počítačová grafika 12 384 

Technologie 7 224 

Návrhová a realizační tvorba 27 864 

Navrhování 16 

2 

512 

Signmaking a reklama 4 128 

Prostorové a materiálové cvičení 5 160 

Fotografie 4 128 

Volitelné předměty Volitelné předměty 2 2 64 

Disponibilní hodiny 45 1440 
Celkem 148 45 4736 

Celkem 148 4736 

Nepovinné volitelné předměty Nepovinné volitelné předměty 12  384 

Celkem 160 5120 Celkem 160  5120 

Odborná praxe 2 týdny Odborná praxe 2 týdny 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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11.6.   Shrnutí 

Vytvoření nového UP pro mě bylo velmi náročné. Vycházela jsem ze ŠVP škol a 

jejich UP, které mám uvedené ve výzkumné části a samozřejmě z RVP a školského zákona. 

Několikrát jsem musela měnit počty hodin, a to převážně u odborných předmětů, aby mi 

předměty seděly časově do vzdělávací oblasti, korespondovaly s RVP pro grafický design a 

logicky na sebe navazovaly. Hodně jsem čerpala také z vlastní zkušenosti a z moderních 

trendů. Všechny předměty, které bych chtěla v UP mít jsem si nejprve vypsala, poté k nim 

přiřadila časovou dotaci a poté předměty škrtala a přidávala, měnila názvy tak, aby mi to 

opravdu sedělo s RVP. Budu zde shrnovat spíše odborné předměty, protože u všeobecně 

vzdělávacích není moc velký prostor na změny.  

Hodně jsem pracovala s osobní zkušeností a zařadila předměty, které mi v mé škole 

chyběly a vidím je jako důležité i pro branding design. Jsou to grafické techniky, signmaking 

a reklama a prostorové a materiálové cvičení. Jedná se o předměty, které mohou ovlivnit 

žáka v jeho rozhodování při volbě vysoké školy nebo kariéry. Zároveň jsem vynechala 

předmět praktická cvičení, který byl hojně zastoupen ve vzorku škol. Pouze na školách 6 a 

7 nebyl v povinných předmětech, na Škole 6 vůbec. Já ho do svého návrhu nezařadila z toho 

důvodu, že mi nepřijde vypovídající jeho název s obsahem předmětu a po studiu obsahu 

praktických cvičení na školách, kde byl v UP zahrnut se jednalo o činnosti, které u mě 

zastupují právě 3 výše zmiňované předměty. 

Do UP jsem zařadila i volitelné předměty. Bohužel na ně není příliš velký prostor, s 

čímž jsem se potýkala při sestavování mnohokrát, nejen u volitelných předmětů. Pouze 

Školy 2, 6 a 7 májí v UP zahrnuté povinně volitelné předměty. Škola 6 a 7 nabízí i nepovinně 

volitelné, pro které jsem zde vytvořila samostatnou tabulku. U Školy 6 byly na výběr v 

nepovinných předmětech pouze další jazyky. Další jazyk nabízí i Škola 2 v povinně 

volitelných. Škola 6 má povinně volitelné rozdělené na odborné a všeobecné předměty. 

Podobnou nabídku jsem vytvořila i já. RVP pouze doporučuje zařadit vzdělávání druhého 

cizího jazyka v oborech grafického designu. Rozhodla jsem se raději pro předměty, které 

jsou dle mého využitelné u maturitní zkoušky (konverzace v anglickém jazyce a dějiny 

grafického designu) nebo by mohly být lákavé pro žáky, kteří se chtějí více posouvat v 

grafickém prostředí (seminář – tiskové techniky, multimédia) a tyto znalosti pak využít v 

profesním životě či v dalším vzdělávání. Žák si tyto předměty volí až ve 4. ročníku studia. 

Samozřejmě věřím, že učení se novému/dalšímu jazyku má mnohé výhody, ale dle mého 

studia a rozhovorů s absolventy soudím, že nijak druhý jazyk nepostrádali a nezaznělo, že 

výuka dalšího cizího jazyka by jim v pracovním životě chyběla. Když se opět ohlédnu za 
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mými lety na střední odborné škole a dále na vysoké škole umělecké, ani já druhý jazyk pro 

vykonávání oboru nepotřebuji a u spolužáků neshledávám žádné námitky a připomínky k 

tomu, že druhý jazyk nemáme povinný. Snažila jsem se též uvažovat tak, že by 

pravděpodobně musel druhý jazyk učit nějaký externí pracovník, což není nemožné, ale 

pokud se jedná jen o pár hodin týdně (často pouze 2 h / týdně), bylo by možná 

komplikovanější někoho na výuku shánět. 

U nepovinných předmětů jsem opět čerpala inspiraci v UP škol, které mám ve 

vzorku. Často se jednalo i o povinně volitelné předměty, jako například seminář z anglického 

jazyka nebo seminář z matematiky. Zařadila jsem tam i sportovní hry, přesto že opět při 

vzpomínce na svá středoškolská léta, byla tělesná výchova nepochopitelným předmětem pro 

žáky, kteří se chtějí věnovat grafickému designu. Dnes toto vidím jinak a myslím si, že 

pohled na tělesnou výchovu změní krize, která je momentálně v ČR a tělesná výchova bude 

i žáky vítána. Je to ale pouze má domněnka. Poslední dva nepovinné předměty se opět týkají 

výtvarné složky. Malbu jsem zahrnula především proto, že dle složení UP se může zdát, že 

v předmětech chybí. Malba bývá součástí figurální kresby, výtvarné přípravy a navrhování, 

nicméně jako samostatný předmět není zahrnuta v žádném z UP zkoumaných škol, přesto že 

obor malba se na vysokých školách vyučuje. Je zde tedy proto, že nabízí opět další směr, 

kterým se poté absolvent školy může vydat. Online design oproti malbě opravdu do branding 

designu patří. Samozřejmě může být součástí jiných předmětů, například počítačové grafiky 

nebo signmakingu a reklamy, ale opět jsem zde volila podle svých zkušeností. Již střední 

školy by se měly zajímat o dobu, do které budou „vypouštět” své absolventy a v předmětech 

se snažit být nadčasoví. Online design je dle mého sledování trendů v grafickém odvětví 

hitem dnešního světa a já na něj ze střední školy nebyla připravena. Proto bych předmět do 

UP zahrnula alespoň jako nepovinný. 

Součástí UP je dle RVP i přehled využití týdnů ve školním roce. Stejně jako sestavení 

UP i tuto menší tabulku bylo pro mě obtížné sestavit. I zde jsem vycházela z ŠVP škol 

zastoupených ve vzorku. Trvání maturitní zkoušky jsem určila podle délky mé maturitní 

zkoušky. Sportovní výcvikový kurz by se konal v rámci adaptačního kurzu v 1. ročníku. 

Plenéry jsou dle mého nepostradatelná součást středního uměleckého vzdělávání. Největší 

problém mi dělalo stanovit časové rozpětí pro časovou rezervu. Všechny školy ve 

výzkumném vzorku měli toto rozpětí naprosto jiné. Jestli je tento mnou zvolený údaj reálný 

by se muselo ověřit v praxi.  

Poslední fází bylo si ověřit předměty a počty hodin v tabulce s obsahem vzdělávání 

v RVP převráceným do ŠVP. Narazila jsem na další problém a to ten, že jsem využila 47 

disponibilních hodin místo daných 45. Opět jsem po několikáté musela přestavět UP. Díky 
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této poslední tabulce mi vyšlo krásných 37 hodin týdně v každém ročníku. Bohužel na úkor 

ubrání dvou hodin počítačové grafiky, která je dle mého jedním z nejdůležitějších předmětů 

na této škole, pokud se žák chce opravdu věnovat grafickému designu. 

Ke splnění zásad, kterých jsem se při tvorbě UP držela, je nutné doplnit informaci o 

praktickém vyučování. V poznámce u UP jsou zmíněny ateliéry. Záleží na vybavení a 

prostředí školy, nicméně v ŠVP 7 škol se větší část odborné výuku koná v ateliérech. 

Nejčastěji je z ateliéru vyčleněn předmět dějiny výtvarné kultury. Výuka v ateliérech je 

nejčastěji označována jako praktická výuka odborných předmětů (ŠVP zkoumaných škol).
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12.   Závěr praktické části 

Výstupem praktické části je učební plán pro střední odborné vzdělávání, obor 

grafický design. Při sestavování plánu jsem se vcítila do těžké úlohy těch, kteří plán sestavují 

nebo se na něm podílejí.  

Musím konstatovat, že dle mého názoru by se na sestavování UP měli podílet učitelé 

školy spolu s ředitelem. Velký zřetel by se měl brát i na uchazeče a absolventy škol. Pracovat 

by se mělo s mezipředmětovými vztahy, zvlášť když není prostor pro větší dotaci některého 

z předmětů. Například v případě matematického semináře se nemusí jednat čistě o 

matematiku. Lze zapojit i fyziku a informační technologie. V estetické výchově lze zapojit i 

historii či dějepis nebo kulturu atd.  

Před sestavováním jsem se zabývala otázkou, zdali pro odborné předměty nezvolit 

modulový UP. Nakonec jsem volila klasický z toho důvodu, že jsem neměla zkušenosti s 

tvorbou ani jednoho a v různých zdrojích byl modulový UP popisován jako velmi náročný 

na sestavení, obsáhlý (je rozdělen na několik částí) a vychází z kompetencí absolventa, 

kterými se v diplomové práci nezabývám. Určitě bych to ale doporučila jako další námět pro 

jinou práci, která by se mohla zabývat jen modulovým UP v různých oborech. Modulový 

učební plán je podrobnější a přehlednější pro konkrétní vzdělávací složky a obsahy 

předmětů. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci se snažím popsat podobu výtvarných oborů na středních 

uměleckých školách, ukončených maturitní zkouškou. Práce je uvedena krátkou historií 

uměleckých škol a dále se již zabývá současnou podobou oborů. Popisuje umělecké 

vzdělávání v České republice, organizaci vzdělávání a výuku na těchto školách. Vystihuje 

specifika středních uměleckých škol a kurikulum. Jsem ráda, že se mi tyto základní 

informace podařily shrnout, byť někdy jsem musela určité části více konkretizovat, aby 

bylo možné je popsat. Pro mě byla práce velmi přínosná a zajímavá, protože jsem si 

rozšířila obzory o středoškolském odborném vzdělávání a mohla jsem je porovnat s 

vlastními zkušenostmi.  

Cílem výzkumné části bylo porovnat podmínky přijímání, studia a ukončení oboru 

grafický design. V této části se práce zužuje na jeden výtvarný obor. Využívám kvalitativní 

výzkum, kde jsem analyzovala veřejně dostupné dokumenty, v kterých jsem vyhledala 

potřebné informace, které jsem komparovala a následně vyhodnotila získaná data. Ze 

zastoupeného vzorku 7 škol je možné si udělat představu o tom, které předměty se ve škole 

vyučují, kdo je učí, jak je možné se na školu dostat, co je neodmyslitelnou součástí 

uměleckých škol a jak vypadá maturitní zkouška. K rozšíření a podpoření získaných dat 

jsem oslovila absolventy škol a provedla s nimi strukturovaný rozhovor, kde jsem si 

získané informace z předchozího výzkumu potvrdila.  

Bez teoretické a výzkumné části práce by nevznikla praktická část. Vyzkoušela 

jsem si, jak velmi složité je vytvořit učební plán pro obor grafický design. Jsem velmi ráda, 

že se mi plán podařilo vytvořit, protože spolu s výzkumným šetřením tvoří těžiště této 

práce. 

Všechny poznatky, informace a zkušenosti, kterých jsem nabyla při psaní této práce 

určitě využiju ve své budoucí kariéře. Téma mi přišlo velmi zajímavé a nenašla jsem 

podobnou práci, která by se takto obsáhle výtvarnými obory na střední škole zabývala. Proto 

si myslím, že je má práce i velmi podnětná pro další výzkumy a práce. 
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